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Resumo 

O presente trabalho de conclusão de curso pretende estudar a defesa do consumidor nas esferas de 

integração regional, utilizando como parâmetros os modelos do Mercosul e União Europeia, 

analisando-os e comparando, ao fim, as observações extraídas quanto a cada um deles. Para tanto, 

primeiramente, propõe-se a observação das tendências de internacionalização das relações de consumo 

e sua correlação com o fenômeno de integração econômica e política de países a nível regional. Será 

demonstrada, aqui, o significativo papel desempenhado pela proteção do consumidor internacional e 

de altos níveis de segurança jurídica garantidos à parte vulnerável do contrato de consumo enquanto 

propulsores da integração econômica proposta por blocos regionais. Ademais, serão apontadas as 

dificuldades intrínsecas ao consumo transfronteiriço e os desafios enfrentados pelas tentativas de 

harmonização ou unificação da matéria entre países. Em seguida, será realizado estudo 

especificamente voltado para o Mercosul e a União Europeia, individualmente observados, suas 

estruturas institucionais e jurídicas, seus objetivos, suas ferramentas e mecanismos de integração e, 

sobretudo, seus esforços para a regulamentação da defesa do consumidor no âmbito de seus países 

membros, assim como os resultados obtidos nesse sentido. Aqui, serão analisados o caráter 

intergovernamental do Mercosul e a supranacionalidade da União Europeia, assim como seus 

desdobramentos e consequências para os objetivos integracionistas a que se propõem os blocos, 

especialmente no que toca à defesa do consumidor. Ao fim, através de breve comparação dos métodos 

utilizados e resultados alcançados por cada um dos modelos de integração, extrairemos conclusões 

acerca da abordagem que melhor promove a defesa do consumidor em âmbito internacional. 

 

Palavras chaves: Proteção do consumidor; Contratos de consumo internacionais; Integração regional. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Abstract 

This paper intends to study consumer defense within spheres of regional integration, taking the 

Mercosur and European Union models as parameters, analyzing them and comparing, finally, the 

observations drawn from each one.  For that purpose, initially, we will present the current tendencies 

of internationalization of consumer relationships and their correlation to the phenomenon of economic 

and politic integration at a regional level. It will be then demonstrated how the significant role played 

by the protection to the international consumer and the high levels of juridical security guaranteed to 

the vulnerable party of consumer contracts pose as propellers to the economic integration intended by 

regional blocks. Furthermore, we will indicate the intrinsic difficulties to cross-border consumption 

and the challenges faced by the attempts of harmonization and unification of the matter among 

countries. Then, we will approach, specifically, the organizations of Mercosur and the European 

Union, individually observed, as well as their institutional e juridical structure, their goals, their tools 

and mechanisms for promoting integration and, most importantly, their efforts to rule on consumer 

defense within their State Members and the results obtained in that sense. Here, we will analyze 

Mercosur's intergovernmental character and the supranationality of the European Union, in addition to 

its consequences to the integrationist goals held by the blocks, especially regarding consumer 

protection. Finally, through brief comparison of the methods applied and results achieved by each of 

these integration models, we will draw conclusions regarding the approach that best promotes 

consumer defense at an international scale. 

 

Keywords: Consumer protection; International consumer contracts; Regional integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A necessidade de proteção do consumidor surgiu a partir da constatação de uma forte 

disparidade entre as partes de relações contratuais, uma consequência da massificação das 

contratações. Devido a esse fenômeno, uma das partes contratantes, anteriormente em 

situação de paridade em relação à outra, desenvolveu a organização, habitualidade e a 

profissionalização de suas atividades enquanto fornecedor de produtos ou serviços, elevando-

se a nível de maior poder na relação contratual, interrompendo o equilíbrio antes existente e 

colocando a outra parte contratual em situação de inevitável vulnerabilidade.  

 Não se trata mais de meras partes de uma relação contratual, mas, mais 

especificamente, de consumidor e fornecedor em uma relação de consumo. Ao sujeito 

vulnerável, atrelamos a qualificação de consumidor. Ao outro, revestido de caráter organizado 

e profissional, em situação de controle da relação contratual, chamamos de fornecedor. A 

defesa do consumidor surgiu, nesse contexto, visando restabelecer o equilíbrio entre as partes 

envolvidas em uma relação de consumo e utilizou-se, para tanto, de artifícios legais que 

privilegiariam o consumidor, ora parte vulnerável do contrato.  

 Lentamente, foi introduzida a noção de proteção do consumidor a diversos 

ordenamentos jurídicos, que passaram a tomar as medidas necessárias para garanti-la. 

Variados foram os enfoques conferidos à questão por diferentes países: nos Estados Unidos, 

predominou a preocupação com os direitos individuais dos consumidores, sobretudo no 

tocante à possibilidade de reparação por danos sofridos na relação de consumo; na Europa, 

por outro lado, foi mais notável o zelo pela manutenção da segurança jurídica, enquanto pilar 

da ordem pública, predominando abordagem mais social do que individualista. Não obstante 

as particularidades da defesa do consumidor em diferentes âmbitos nacionais, a noção de sua 

necessidade tornou-se, ao longo do século XX, comum aos países desenvolvidos, vindo, em 

seguida, a espalhar-se também entre países em desenvolvimento. 

 A garantia do equilíbrio contratual pela proteção do consumidor em âmbito nacional, 

no entanto, deixou de ser suficiente diante do surgimento de tendência de internacionalização 

das relações contratuais, rapidamente seguida por outra ainda mais forte, ampla e irreversível: 

a da globalização. As relações contratuais, não limitadas às de consumo, encontram-se, desde 

então, cada vez menos limitadas a barreiras geográficas, significando uma nova estrutura 

factual muito além da que havia sido prevista pelo Direito. Surge, novamente, um ambiente de 

insegurança jurídica e desequilíbrio contratual que deve ser juridicamente tratado. 
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 É a partir desse contexto que identificamos a primeira questão a ser tratada neste 

trabalho de conclusão de curso: a necessidade de previsão e regulamentação de relações de 

consumo internacionais, uma vez que é geralmente insuficiente a proteção conferida por 

ordenamentos jurídicos nacionais, confeccionada para uma realidade já obsoleta. A isso, 

somamos uma outra vertente em nossa abordagem: a utilidade da proteção internacional do 

consumidor para garantir a expansão e o desenvolvimento seguros da internacionalização de 

contratos e, consequentemente, incentivar a troca e a circulação transfronteiriças de bens, 

serviços e pessoas, levando à solidificação da integração regional de países.  

 Explicamos: outro fenômeno possibilitado pela globalização é o de integração regional 

de países para possibilitar a expansão de seus mercados e a firmação de parcerias políticas e 

econômicas. Para que essa integração seja viabilizada, inclusive no que diz respeito à 

circulação de bens, serviços e pessoas entre os países integrados, é necessário o tratamento 

legal de questões inevitavelmente suscitadas por essa nova dinâmica. Dentre essas questões, 

escolhemos tratar da proteção do consumidor, precisamente por ser esse naturalmente um 

campo de grande insegurança jurídica, agravada pela internacionalização do consumo.  

 Entendemos que a proteção internacional do consumidor, no âmbito de blocos 

integracionistas, significa verdadeira ferramenta jurídica à compatibilização dos mercados 

nacionais e sua abertura para relações internacionais, de maneira a propulsionar a integração e 

a expansão das economias em questão. Por isso, nos propomos a analisar dois dos principais 

modelos de integração regional: o Mercosul e a União Europeia. Esta, modelo supranacional 

responsável por integrar vários dos países europeus em níveis econômicos, políticos e 

monetários, representando verdadeiro exemplo integracionista para os demais blocos. Aquele, 

modelo intergovernamental encontrado na América Latina, importante exemplo 

integracionista, ainda em processo de desenvolvimento e consolidação de seus ideais. Através 

do estudo de seus mecanismos e de seus esforços para garantir a proteção do consumidor no 

interior de suas esferas, pretendemos demonstrar a correlação entre os altos níveis de proteção 

consumerista e a solidez do processo integracionista constatado em cada caso. 

 Por fim, percebemos que a defesa do consumidor reverbera em esferas individuais, 

sociais, e, mais recentemente, internacionais, sobretudo integracionistas - sob forma 

intergovernamental ou supranacional. O reconhecimento da importância da questão 

consumerista, já presente a nível nacional, deve, portanto, estender-se para a realidade das 

relações internacionais, de maneira a acompanhar, no plano jurídico, as mudanças há muito 

percebidas no plano fático e propiciar aos consumidores inseridos em ambientes de integração 

a segurança jurídica que ainda lhes falta.   
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1. O DIREITO DO CONSUMIDOR E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

O processo de integração econômica regional, uma das tendências político-econômicas 

resultantes da globalização, que aproxima Estados e estimula a abertura de mercados, guarda 

estreitos laços com a questão jurídica da proteção do consumidor, com quem divide uma 

relação mútua de causa e efeito. A normatização da proteção consumerista impulsiona a livre 

circulação de produtos, serviços e até pessoas dentro de blocos econômicos, sedimentando o 

processo integracionista, que por sua vez reestrutura a cultura do consumo ao inovar seus 

meios e mantê-la em constante expansão e desenvolvimento. 

 

1.1. A internacionalização do consumo e suas consequências para o consumidor 

O irreversível processo de globalização constatado na sociedade e no mercado atuais 

tem, entre suas inúmeras repercussões, afastado as dinâmicas tradicionais de consumo, nas 

quais o consumidor encontrava-se circunscrito a um determinado âmbito geográfico. A 

globalização trouxe uma profunda modificação das estruturas do mercado consumerista e, 

hoje, testemunhamos a internacionalização do consumo como característica da mais recente 

fase da Konsumgesellschaft
1
, ou seja, da sociedade ou cultura de consumo. 

A crescente frequência dos intercâmbios comerciais transfronteiriços é resultado, 

dentre outros fatores, do aumento da possibilidade de deslocamento do consumidor e da 

aparição de novas técnicas de vendas e de prestação de serviços, sobretudo por meios 

eletrônicos
2
. A regionalização do comércio, a abertura de mercados a produtos e serviços 

estrangeiros, a facilidade e acessibilidade de transportar-se internacionalmente, o consequente 

turismo em massa, a ausência quase total de barreiras à comunicação global e o crescente 

comércio eletrônico permitem ao consumo ultrapassar fronteiras nacionais. Mais do que isso, 

o produto ou serviço tornou-se símbolo de status na atual cultura de consumo
3
, sendo muitas 

vezes as variantes internacionais não apenas uma nova opção, mas uma preferência do 

consumidor.  

Paralelamente ao fenômeno da globalização, e sem dúvida a ele interligada, a 

tendência integracionista observada em diferentes regiões do mundo significa, cada vez mais, 

a livre circulação de produtos, serviços, capitais e pessoas, de maneira a possibilitar e 

                                                           
1
 Em tradução literal, "sociedade de consumo", referindo-se ao fenômeno do consumerism, nova ordem social, 

econômica e ideológica que encoraja a aquisição de bens e serviços em quantidades sempre maiores. 
2
 MORCIEGO, C. Maria Soledad Racet, DEL SOL, Alfredo Soler. El Derecho Internacional Privado y la 

protección al consumidor internacional.Cubalex: 2013, p. 200-201. 
3
 FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995, p. 31. 
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rapidamente multiplicar as relações de consumo internacionais. Esse novo paradigma expande 

horizontes para o consumidor internacional, que não se encontra mais limitado às ofertas 

disponíveis em seus arredores imediatos. 

Entretanto, a expansão dos horizontes consumeristas não representa apenas vantagens 

ao consumidor. A este movimento está atrelado, também, significativo aumento nos riscos e 

consequente agravo da insegurança jurídica suportada pelo consumidor internacional. Se as 

relações de consumo inseridas em um contexto nacional já são marcadas pela vulnerabilidade 

do consumidor e sua posição de inferioridade no mercado, essa fragilidade é ainda mais 

acentuada nessa categoria de contratos internacionais. Em situações de consumo 

internacional, o consumidor se situa em posição de dupla desvantagem
4

: a usual 

vulnerabilidade devido à falta de profissionalização e informação frente à outra parte 

contratante, o fornecedor, e uma nova desvantagem decorrente dos riscos do mercado 

internacional. Dentre esses riscos, podemos mencionar a barreira idiomática, a dificuldade de 

identificação da lei aplicável ao contrato celebrado e da jurisdição dos conflitos que venham a 

surgir em decorrência da contratação, a ignorância da lei e dos costumes estrangeiros e o alto 

dispêndio de custos e tempo que significaria um litígio transfronteiriço
5
. 

Devemos mencionar, antes de prosseguirmos, que a doutrina identifica duas categorias 

de consumidores internacionais: o consumidor ativo e o passivo. Conforme explicam 

Morciego e Del Sol
6
, no contexto das relações de consumo internacionais, o consumidor ativo 

é aquele que translada de um país a outro, ao passo que o consumidor passivo é aquele que 

recebe a oferta e executa o contrato em seu próprio país, sem deslocamento físico. O 

consumidor ativo é, em grande parte, representado pelo consumidor turista, ainda que a ele 

não se restrinja. Por sua vez, o grande exemplo atual do consumidor passivo seria aquele que 

contrata através de meios eletrônicos. 

Para o consumidor ativo, sobretudo o turista, são mais expressivos os riscos 

relacionados ao desconhecimento dos elementos próprios ao lugar (como idioma, normas e 

costumes), o que resulta em forte sentimento de insegurança. Além disso, é provável que esse 

consumidor disponha de tempo limitado no território em que contratou, o que por si só 

representa grande empecilho à pretensão de solucionar conflitos. Já para o consumidor 

passivo, especialmente aquele que contrata eletronicamente com fornecedor de outro país, a 

                                                           
4
 MORCIEGO, C. Maria Soledad Racet, DEL SOL, Alfredo Soler. Op. cit., p. 206 

5
 MARQUES, Cláudia Lima. A insuficiente proteção do consumidor nas normas de Direito Internacional 

Privado - Da necessidade de uma Convenção Interamericana (CIDIP) sobre a lei aplicável a alguns contratos e 

relações de consumo.São Paulo: RT, 2011. v. 2, p. 5. 
6
MORCIEGO, C. Maria Soledad Racet, DEL SOL, Alfredo Soler, Op. cit.,p. 204-205 
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insegurança decorre, em grande parte, de riscos no pagamento, na entrega, na garantia e nos 

serviços pós-compra
7
. Os principais empecilhos à resolução de conflitos envolvendo esse tipo 

de consumidor estão ligados à falta de informação e, evidentemente, à distância que separa as 

partes contratantes. 

Ademais, outros elementos intrínsecos ao consumo internacional resultam em 

agravantes da vulnerabilidade do consumidor. Entre as características do contrato 

internacional de consumo, figura a sua falta de continuidade: essas relações contratuais são, 

em geral, eventuais e não possuem longa duração, de maneira que não se verificam relações 

duradouras e cooperativas entre consumidor e fornecedor internacionais. A situação do turista 

que consome durante viagem ao exterior é perfeito exemplo do caráter eventual e descontínuo 

do consumo internacional. Além disso, o contrato internacional de consumo, individualmente 

considerado, é normalmente de pequeno valor e difícil reexecução no caso de frustração das 

expectativas do consumidor. Todos esses fatores resultam, naturalmente, na reprimenda da 

demanda consumerista.  

 Diante do exposto, resta claro que a posição do consumidor, qualquer que seja sua 

configuração, é de cada vez maior vulnerabilidade, diante de novas dificuldades e riscos que 

têm sido introduzidos à contratação de consumo, e que o desequilíbrio entre as partes é 

intrínseco a esse tipo de relação contratual
8
. Surge então, a necessidade de ampliar a proteção 

consumerista, sobretudo no âmbito transnacional, para compatibilizá-la com as novas 

estruturas do consumo internacional.  

 

1.2. A proteção do consumidor como propulsor da integração econômica  

Diante do atual contexto de internacionalização das relações de consumo, surge, 

conforme pudemos analisar, a necessidade de regulamentação das novas formas e tendências 

de consumo transnacional, a fim de atenuar a situação de vulnerabilidade do consumidor 

internacional. Ocorre que a proteção consumerista que se pretende regulamentar serve não 

apenas aos interesses do consumidor, sujeito essencial ao mercado comercial contemporâneo, 

mas também aos interesses integracionistas dos blocos econômicos, atuando como verdadeiro 

elemento propulsor do processo de integração hoje almejado. 

                                                           
7
 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 5 

8
Idem, ibidem, p. 3  
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Como ensina Cláudia Lima Marques, há, entre os chamados países emergentes
9
, um 

mito de que altos níveis de proteção do consumidor representariam uma barreira ao livre 

comércio
10

, o que não corresponde à realidade. A manutenção de altos níveis de proteção 

consumerista por determinado país tem por consequência o aumento da qualidade dos 

produtos e serviços por ele ofertados, o que em muito eleva sua aceitação no mercado 

internacional
11

. As regras protetivas do consumidor interessam, na verdade, à competitividade 

internacional e à concorrência leal
12

, estimulando a segurança do consumidor para contratar 

além de suas fronteiras e facilitando, consequentemente, o comércio internacional
13

. 

Nesse sentido, também se posicionam Patrícia Jacyntho e Paulo Arnoldi
14

, que 

explicam: 
Regras nacionais sobre o direito do consumidor interessam à competitividade 

internacional de um país ou bloco, pois denotam o nível de qualidade e segurança de 

produtos e serviços de um mercado, impõem o nível de garantia e indenização do 

consumidor em suas relações contratuais e assim contribuem para a criação de um 

mercado interno com concorrência leal. 

 

 

Parece-nos que não apenas a proteção do consumidor é elemento propulsor da 

integração de blocos econômicos por estimular a competitividade e concorrência leal, mas 

também, e talvez ainda de maneira mais relevante, a ausência do tratamento jurídico 

satisfatório da questão consumerista significa verdadeiro obstáculo aos objetivos 

integracionistas. Isto é, a proteção do consumidor não só impulsiona a integração de blocos 

econômicos, mas é verdadeira condição - frequentemente ignorada - para que esse fenômeno 

ocorra.  

O grau de segurança que ampara o consumidor ao contratar internacionalmente é fator 

decisivo para que o mesmo opte ou não por fornecedores estrangeiros, que representam maior 

risco, como já visto, no lugar de fornecedores nacionais, que lhe são mais familiares e 

proporcionam maior grau de confiança. A decisão de um consumidor individualmente 

analisada pode parecer irrelevante para o cenário intra-bloco, mas o consumo internacional é 

                                                           
9
 Aqui entendidos como os países cujo cenário econômico vem apresentando rápido e relativamente recente 

desenvolvimento expansivo. Ocorre que, por conta do acelerado desenvolvimento econômico, há grande 

disparidade entre as novas situações reais emergentes e o Direito disponível para regulá-las.  
10

 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 9-10 
11

Idem, ibidem, p. 7 
12

 CARVALHO, Andréa Benetti. Proteção jurídica do consumidor no Mercosul. Revista do Programa de 

Mestrado em Direito do UniCEUB,  Brasília, v. 2, n. 1, p. 116-137,  jan./jun. 2005, p. 133 
13

 ARCE, Erika Tinajeros. Protección del Consumidor en el MERCOSUR: Primeras observaciones sobre 

publicidad y oferta en el comercio eletrónico. Revista Consumo & Legal, número 7, Fevereiro 2007, p. 3 
14

JACYNTHO, Patrícia Helena de Avila e ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. A proteção contratual ao 

Consumidor no Mercosul. 1º ed. Campinas: Interlex, 2001, p. 98 
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um fenômeno de massas
15

, de grande significado econômico para os países envolvidos. A 

adoção de regras nacionais protetivas do consumidor pode resultar, portanto, em grande 

aumento no fluxo de contratações de consumo, uma vez que consumidores estrangeiros 

passam a ser atraídos não somente pelos produtos e serviços ofertados, mas pela segurança 

jurídica que lhes é garantida. O oposto é igualmente verificável: a ausência de proteção 

consumerista nacional cria clima de insegurança e vulnerabilidade, o que pode levar a massa 

de consumidores estrangeiros a buscar produtos e serviços de outros países, onde seus 

interesses sejam melhor acomodados, resultando em um entrave à integração regional. 

Afastado o mito de que um maior nível de proteção consumerista dificultaria o 

comércio internacional, concluímos que o regramento da questão consumerista é, pelo 

contrário, de grande interesse aos mercados interno e internacional, assegurando maior 

competitividade, concorrência leal e realização de políticas governamentais
16

. Os 

ordenamentos jurídicos nacionais devem, por isso, oferecer suficiente proteção ao consumidor 

situado em um mercado sem fronteiras e apresentar, entre si, o mínimo de diferenças 

legislativas, a fim de aproximar seus mercados
17

. Para este fim, observa-se uma tendência a 

harmonizar as regras nacionais em países pertencentes a blocos de integração regional, para 

assegurar a proteção do consumidor no âmbito do organismo internacional em questão, como 

é o caso do Mercosul e da União Europeia.  

 

1.3. O processo de integração regional e seus principais modelos 

Antes de nos debruçarmos sobre o tratamento jurídico da questão consumerista no 

âmbito dos blocos de integração regional, faz-se necessário revisitar o próprio conceito de 

integração, assim como suas diferentes manifestações em blocos distintos, traçando paralelos 

entre as particularidades de cada modelo integracionista e a metodologia de harmonização de 

seus ordenamentos protetivos do consumidor. 

Acerca da noção de integração, identificam-se dois tipos de tendências na economia 

moderna: a integração internacional e a regional. A primeira refere-se à dinâmica mais 

genérica, usualmente associada a características e tendências da economia capitalista global. 

A segunda, por sua vez, indica o resultado de acordos políticos entre países reunidos por 

similaridades físicas, econômicas e culturais, geralmente situados próximos geograficamente, 
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 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 7 
16

 Idem, ibidem, p. 7 
17

 JACYNTHO, Patrícia Helena de Avila e ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. Op. cit., p. 98-99 
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com o fim de obter vantagens típicas do processo
18

. Para os fins do presente trabalho, nos 

interessa esta última denotação, razão pela qual, sempre que fizermos menção a integração ou 

processos integracionistas, estaremos nos referindo às tendências regionais desse fenômeno. 

O novo paradigma socioeconômico mundial é marcado pela tendência integracionista 

de países que buscam limitar sua soberania estatal em prol de uma entidade supranacional, 

constituída a fim de reunir e fortalecer os interesses comuns de seus membros, sobretudo 

mediante a cooperação econômica
19

. Tais ideais de integração regional somente foram 

alcançados, até o presente momento, pela União Europeia, cuja experiência comunitária
20

 

figura como grande inspiração do Mercosul para tornar-se polo de integração econômica 

regional.  

A integração de países em um bloco comum é, no entanto, um árduo e difícil processo, 

que contém diversos estágios ou níveis. Como veremos, o caminho para a integração regional 

é marcado por diferentes etapas intermediárias entre a mera cooperação e o modelo 

comunitário. São elas: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União 

Econômica e Monetária
21

. Expliquemos uma por uma. 

A Zona de Livre Comércio é definida pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT)
22

, em seu artigo XXIV, como grupo de dois ou mais territórios aduaneiros entre os 

quais se eliminam os direitos de aduana e as demais regulamentações comerciais restritivas, 

no que toca ao comércio de produtos originários dos países integrantes da zona livre de 

comércio. 

                                                           
18

FARIA, José Ângelo Estrella. O Mercosul: princípios, finalidade e alcance do Tratado de Assunção. Brasília: 

MRE/SGIF/NAT. 1993, p. 25-26 apud KERBER, Gilberto. MERCOSUL e a Supranacionalidade. São Paulo: 

LTr, 2001, p 64 
19

 ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo de. O Direito do Consumidor no Mercosul. Revista Jus Navigandi, 

ISSN 1518-4862, Teresina, ano 13, n. 1956, 8 nov. 2008. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/11941>. 

Acesso em: 22 mar. 2017. 
20

 Referente ao Direito Comunitário, aqui entendido como um Direito comum, em vigor no âmbito de uma 

"cooperativa de países" e aplicável de tal forma que na qual não há de se falar em Direito Internacional, mas em 

Direito interno, exercitado pelos nacionais de forma supranacional, conforme explica Luiz Roberto Sabbato em 

O Mercosul e o Direito Comunitário. Scientia Iuris. V. 5/6. 2001/2002, p. 128 
21

 NETO, Roberto Grassi. A política de proteção do consumidor no sistema de integração regional do Mercosul. 

Revista portuguesa de Direito do Consumo - Núm. 63, Setembro 2010, p. 2 
22

"For the purposes of this Agreement:  

(a) A customs union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more 

customs territories, so that  

(i) duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles 

XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent 

territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such 

territories, and,  

(ii) subject to the provisions of paragraph 9, substantially the same duties and other regulations of commerce 

are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included in the union" 

The General Agreement on Tariffs and Trade. Artigo XXIV. Disponível em: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf. Acesso em 26/03/2017. 

https://jus.com.br/artigos/11941
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A União Aduaneira, por sua vez, é definida pelo GATT
23

 como um grupo de dois ou 

mais Estados em que os membros integrantes, além de abrirem suas fronteiras internas para os 

demais membros da União, fixam também tarifa externa comum para os produtos importados 

de não-membros. Essa forma de integração vai um passo além da Zona de Livre Comércio e 

reforça a prioridade da parceria partilhada pelos membros. Atualmente, é nesta fase que se 

encontra o Mercosul, apesar de algumas imperfeições e ainda que suas pretensões sejam de 

tornar-se Mercado Comum, como analisaremos no devido momento. 

Já dotada de maior elaboração, a fase do Mercado Comum é marcada pela livre 

circulação de bens, consequência da total ausência de barreiras aduaneiras; de pessoas, que 

detêm plena liberdade de transitar pelos demais Estados membros; de serviços, já que os 

prestadores de serviços podem também transitar livremente, como decorrência da livre 

circulação de pessoas; e, por fim, de capitais, como uma condição básica para que se efetivem 

as demais liberdades mencionadas. 

Por fim, a União Econômica e Monetária é marcada pelo mais alto nível de integração, 

no qual os países integrantes, além de estabelecerem todas as condições do Mercado Comum, 

adotam, ainda, moeda única. É esta a fase em que se encontra a União Europeia desde a 

adoção de sua moeda comum: o euro. Este parâmetro representa, atualmente, o mais profundo 

e complexo nível de integração alcançado por um bloco regional econômico. Por esta razão, a 

União Europeia é verdadeira referência na matéria integracionista. 

Apesar de ainda não ter alcançado a condição de Mercado Comum a que aspira e de 

adotar metodologia integracionista diferente da europeia, o Mercosul, ainda assim, figura 

hoje, ao lado da União Europeia, como grande modelo de integração. 

 

1.4. A insuficiência da regulação consumerista no Direito Internacional Privado 

Nesse contexto de abertura gradual de fronteiras para bens, serviços, pessoas e capitais 

de outros Estados inseridos em âmbito de integração, retomamos a questão da proteção ao 

consumidor em contratações transnacionais, de suma importância para o processo de 

aproximação de mercados. A realidade atual demonstra que há ainda muitas lacunas na 

regulamentação da questão consumerista nos ordenamentos nacionais, que trazem insuficiente 

                                                           
23

 "For the purposes of this Agreement:  

[...] 

(b) A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties 

and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, 

XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in 

products originating in such territories." 

The General Agreement on Tariffs and Trade. Artigo XXIV. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf>. Acesso em 26/03/2017. 
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proteção e comprometem a segurança jurídica, sobretudo no tocante aos contratos 

internacionais, raramente mencionados nas legislações.  

Há de se mencionar que as diversas modificações e reestruturações pelas quais passou 

o consumo até chegar ao seu estágio atual, já analisadas anteriormente, repercutem também 

nas particularidades dos contratos em que se baseiam tais relações de consumo. Apesar de 

tratar-se, evidentemente, de ato de comércio, o contrato de consumo, seja no âmbito nacional 

ou internacional, é marcado por certas particularidades que o distinguem dos demais contratos 

comerciais, gênero ao qual pertence. O contrato consumerista, cujo conceito exato sofre 

variações em cada ordenamento jurídico, pode ser entendido, para os fins desse trabalho, 

como negócio jurídico entre consumidor e fornecedor: o primeiro consiste em pessoa natural, 

de caráter não profissional, que figura como destinatário final do produto ou serviço 

adquirido; o segundo, por sua vez, pode ser pessoa física ou jurídica e é revestido de caráter 

profissional, havendo certa habitualidade na venda de produtos ou prestação de serviços. Há, 

portanto, notável desequilíbrio entre as duas partes, sendo esta a diferença central entre os 

contratos consumeristas e os demais contratos de comércio. 

As contratações de comércio internacional, inclusive as de consumo, interessam à área 

jurídica do Direito Internacional Privado - visto tratar-se de relações jurídicas de direito 

privado nas quais estão presentes elementos internacionais - e, até que haja uma 

harmonização entre as legislações domésticas, serão pelo mesmo reguladas. Ocorre que no 

âmbito do Direito Internacional Privado, positivado no direito nacional de cada país, é lugar 

comum, ao tratar de contratos internacionais de comércio, que se presuma que a relação entre 

as partes contratantes é de equilíbrio e paridade. Como consequência, a autonomia de 

vontade
24

 das partes tem conquistado lugar de destaque no regramento dos contratos 

internacionais, revelando-se como principal conexão existente para regular o comércio 

internacional. 

                                                           
24

 Conforme DOLINGER, Jacob (Contratos e obrigações no Direito Internacional Privado, Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p. 78-79), o princípio da autonomia de vontade, ou lex voluntatis, atribui às partes contratantes a 

liberdade de eleger a lei aplicável ao contrato e aos conflitos que dele possam surgir. Há, entre a doutrina, 

discordância quanto à extensão dessa liberdade, sobretudo quanto a regras imperativas, isto é, que as partes não 

teriam como evitar. No entanto, não nos parece oportuno maior aprofundamento na questão, considerando que a 

matéria contratual refere-se, em geral, a direitos disponíveis, em grande parte regidos por regras facultativas, a 

possibilidade de eleição da lei aplicável seria, em relação a eles, incontroversa. Ademais, as matérias de ordem 

pública relativas ao direito do consumidor decorrem do princípio da proteção da parte mais fraca, "segundo o 

qual a vontade da mesma não é tomada em consideração quando lhe é prejudicial", como explica Dolinger. Por 

isso mesmo, nos parece infrutífero, por ora, o debate acerca dos limites da autonomia de vontade, visto que as 

questões de ordem pública invocariam princípio hierarquicamente superior que limitaria, de qualquer forma, a 

liberdade das partes.  
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No direito de países europeus, até o século XIX, a lei do local de conclusão do 

contrato era aplicável para os conflitos que dele decorressem, quanto a sua forma ou fundo. A 

prerrogativa das partes contratantes de designar a lei aplicável ao contrato através de 

expressões explícitas ou implícitas de suas vontades foi gradualmente introduzida nos 

ordenamentos, sobretudo através de discussões jurisprudenciais e doutrinárias francesas e 

alemãs. Com o início das discussões para uniformizar, no âmbito europeu, as regras para 

solução de conflitos relativas aos contratos internacionais, o princípio da autonomia da 

vontade prosperou e foi positivado pela Convenção de Roma de 1980, referente a obrigações 

contratuais
25

.  

No âmbito da América Latina, especificamente nos países hoje membros do Mercosul, 

houve sempre forte tradição afiliada ao princípio territorialista, isto é, de aplicação da lei do 

local de realização do contrato aos problemas que dele derivem. Persistem, ainda, diferentes 

graus de resistência à autonomia de vontade, de maneira que não há, até hoje, posição 

uniforme adotada pelos integrantes mercosulinos no que se refere à determinação da lei 

aplicável aos contratos internacionais, ocasionando grande instabilidade e insegurança na 

contratação internacional
26

. 

As regulamentações de contratos internacionais, aplicadas também aos contratos de 

consumo, mostram-se, sem dúvida, completamente inadequadas a estes, tendo em vista a 

inegável situação de vulnerabilidade em que se encontra o consumidor, parte mais fraca da 

relação contratual em questão. Parece-nos óbvio que a liberdade para eleição de lei aplicável 

somente aproveitaria ao fornecedor, que certamente optaria pela lei que lhe fosse mais 

benéfica, consequentemente prejudicando o consumidor. Ademais, surge um outro problema: 

nos contratos informais em que as partes não elegem regramento aplicável, o consumidor 

encontrar-se-ia, novamente, em situação de grave insegurança jurídica. 

Como ensinou Neuhaus, "a autonomia da vontade em Direito Internacional Privado 

perde seu sentido - assim como a liberdade contratual em direito material - se passa a ser 

instrumento de domínio dos mais fracos pelos mais fortes"
27

.  

Ainda que os ordenamentos jurídicos nacionais, de maneira geral, tenham evoluído de 

forma a regular, através do Direito Internacional Privado, as relações contratuais 

internacionais, melhor acomodando os interesses das partes, restam ainda lacunas no que toca 

à questão dos contratos de consumo. A autonomia de vontade, louvável avanço na matéria 
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 ARAUJO, Nadia de. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções internacionais. 

4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 55-66 
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Idem. Ibidem, p. 79-92 
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NEUHAUS, Die Grundbegriffe des IPR, 1962 apud MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 39 
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contratual em sua parte geral, permanece totalmente inapropriada para reger contratos 

consumeristas, visto serem estes forma específica de contratação comercial marcada pelo 

desequilíbrio entre as partes. 

Alternativamente, tampouco seria apropriado o regresso às tradicionais tendências 

territorialistas
28

, cuja rigidez dificilmente serve aos interesses das partes contratantes e cuja 

aplicação também coloca o consumidor internacional em posição de manifesta desvantagem. 

A aplicação de normas territorialistas somente beneficiaria a proteção consumerista em casos 

em que o fornecedor fosse o sujeito a deslocar-se fisicamente, ingressando no Estado do 

consumidor, ou quando o consumidor contratasse em países cujas regras contratuais fossem-

lhe familiares e cuja proteção oferecida fosse satisfatória. Sabemos, no entanto, que esses 

cenários são improváveis e representam apenas ínfima minoria das contratações de consumo 

internacionais. A real situação na qual se encontra a maioria dos consumidores 

transfronteiriços é ilustrada, na verdade, pelo consumidor turista e pelo consumidor 

eletrônico, razão pela qual são estes os nossos principais objetos de análise. No caso do 

primeiro, ao deslocar-se para outro país e nele executar contratos de consumo, ficaria 

vinculado à lei estrangeira para reger conflitos de contrato, o que dificilmente lhe seria 

favorável. Já no caso do segundo, o princípio territorialista mostra-se defasado e incompatível 

com a atual possibilidade de contratações virtuais, que em muito dificulta a definição do local 

de execução do contrato e, consequentemente, da lei que lhe seria aplicável. 

Resta claro, desta forma, que as regras de Direito Internacional Privado, 

especificamente aquelas referentes ao conflito entre normas aplicáveis, são insuficientes para 

proteção ao consumidor em contratações internacionais, havendo necessidade de regrar 

especificamente esta modalidade de contrato, marcada pelo desequilíbrio entre as partes e pela 

manifesta vulnerabilidade do consumidor
29

. Para tanto, não se deve recorrer a princípios 

antigos, posto que são incompatíveis com a situação do consumidor moderno. A solução 

apresenta-se por dois caminhos: o primeiro consistiria em criar novas regras de Direito 

Internacional Privado para solução do conflito entre normas aplicáveis, flexibilizando-as de 

maneira a garantir a segurança jurídica do consumidor no contexto da contratação 

internacional. O segundo, ao qual daremos maior preferência e aprofundamento, consiste na 

harmonização das legislações protetivas nacionais, de maneira a oferecer um nível mais ou 

menos constante e aproximado de proteção e segurança aos consumidores internacionais. 
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 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 13-14 
29

 Idem, Ibidem, p. 25 
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Nesse sentido, para contemplar o consumidor não só nacional, mas também aquele 

proveniente de outros Estados membros, os blocos regionais têm estimulado a produção de 

normas nacionais protetivas, inclusive no âmbito do Direito Internacional Privado. Além 

disso, são verificados movimentos de harmonização das normas internas dos membros de um 

mesmo bloco, a fim de garantir, em certa medida, uma homogeneização da segurança jurídica 

oferecida ao consumidor
30

. Através da harmonização da proteção oferecida por diferentes 

Estados membros pertencentes a um mesmo bloco de integração regional, afasta-se a 

insegurança gerada pela insuficiência do Direito Internacional Privado no tocante aos 

contratos de consumo, que até então lançavam o consumidor internacional à própria sorte. 

Essas tentativas de harmonização das legislações nacionais na matéria consumerista em 

blocos regionais podem ser observadas, ainda que com diferentes metodologias e níveis de 

sucesso, nos âmbitos da União Europeia e do Mercosul. 
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2. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DO 

MERCOSUL  

 

 Como já foi analisado até aqui, há, ultimamente, esforços para harmonizar as 

legislações nacionais, inclusive na matéria consumerista, de países pertencentes a um mesmo 

bloco econômico, de maneira a propiciar maior segurança jurídica nas transações e 

contratações intra-bloco. Não é outro o caso do Mercosul, como veremos a seguir. 

 

2.1. O modelo de integração do Mercado Comum do Sul 

 O Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, instituído em 1991, através do Tratado de 

Assunção, reuniu, inicialmente, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
31

, com fins de 

integração regional, visando seu desenvolvimento econômico e ampliação dos respectivos 

mercados nacionais. Ainda que atualmente seja caracterizado como União Aduaneira 

imperfeita
32

, como já exposto, o Mercosul aspira a elevar-se a verdadeiro Mercado Comum, 

seguindo os passos do modelo europeu de integração.  

 A natureza jurídica do Mercosul é de relativa simplicidade, uma vez que ele adota 

claros contornos de uma organização internacional de vocação regional, possuindo 

personalidade jurídica interna e internacional
33

. Do Tratado de Assunção, depreendem-se os 

objetivos do Mercosul, entre eles o de tornar-se Mercado Comum, o que implica a livre 

circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através da eliminação dos 

direitos alfandegários e de outras restrições à circulação de mercadorias. Além disso, o 

Mercosul busca o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 

comercial comum em relação a terceiros Estados ou blocos inter-estatais, outras 

características da fase integracionista do Mercado Comum, já mencionadas no capítulo 

anterior. Por fim, o Mercosul estabelece como objetivo o "compromisso dos Estados Partes de 

harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo 

de integração"
34

.  

                                                           
31

 Em 2006, a Venezuela também passou a integrar o Mercosul como Estado parte. Por conta de seu ingresso 

tardio, a Venezuela não participou das principais negociações acerca da proteção internacional do consumidor 

que serão abordadas nesses trabalho, tampouco tendo realizado contribuições para o desenvolvimento da matéria 

no âmbito mercosulino. Ademais, sua participação encontra-se atualmente suspensa por não ter cumprido 

acordos e tratados do protocolo de adesão ao grupo. Por essas razões, aqui vamos nos referir apenas a Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai enquanto Estados membros.  
32

 NETO, Roberto Grassi. Op. cit, p. 3-4 
33

 VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o Mercosul e a União Européia: Os desafios de uma associação 

inter-regional. Barueri, SP: Manole, 2003, p. 5-8 
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 Tratado de Assunção para a Constituição de um Mercado Comum. Disponível em: 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2486/1/tratado_de_assuncao_pt.pdf. Acesso em: 01/04/2017. 
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 Faz-se necessário incluir algumas observações acerca da estrutura e do funcionamento 

do Mercosul, sem grandes aprofundamentos, visto não ser esse o objeto do presente trabalho. 

Ocorre que o bloco sul-americano apresenta dinâmica que tende mais a um caráter 

intergovernamental do que supranacional
35

. Isto significa dizer que não houve, no âmbito 

mercosulino, a criação de órgão exterior supranacional ao qual cada Estado membro cedeu 

parte de uma soberania
36

. O que se verifica, na realidade, é uma grande valorização da 

autonomia dos membros, que optam por coordenar políticas ao invés de transferir 

competência a um órgão externo, acima de todos eles, encarregado de uma gestão comum, 

inclusive no âmbito legislativo. Desta forma, ainda que o Mercosul guarde semelhanças com a 

União Europeia, sobretudo no tocante aos fins de bloco econômico almejados, os dois 

organismos mostram-se fundamentalmente inconfundíveis, correspondendo aquele a um 

modelo intergovernamental e esta a um modelo supranacional de integração regional
37

. 

 Essa recusa dos Estados membros de transferir qualquer competência aos órgãos do 

Mercosul resulta em grande espaço para manobra dos parceiros, uma vez que cabe a cada um 

deles a implementação dos compromissos assumidos pelo bloco
38

. Ademais, na ausência de 

um órgão supranacional competente para legislar no âmbito do bloco, o processo de 

normatização mercosulina enfrenta maiores dificuldades: a aprovação de normativas apenas 

se realiza mediante a unanimidade dos membros, de forma que a ausência ou resistência de 

um deles é capaz de frustrar longas negociações
39

. Essa estrutura, sem dúvida, representa um 

dos grandes desafios à harmonização da legislação interna dos países membros, como 

veremos mais detalhadamente à frente.  

 Apesar das dificuldades para atingir os objetivos propostos, a instituição do Mercosul 

consistiu, sem dúvida, em um marco fundamental para a economia de seus Estados membros, 

representando a possibilidade de comercializar com vantagens aduaneiras. Como 

consequência dessa facilitação, multiplicaram-se as relações de consumo internacionais entre 

países pertencentes ao bloco, e, naturalmente, tornou-se mais propenso o surgimento de 

controvérsias e litígios acerca das responsabilidades do fornecedor e da proteção do 
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 "A noção de supranacionalidade reside na acumulação de determinadas características, como a transferência 

do exercício de soberania, em forma permanente, por parte dos Estados Membros à organização das 

Comunidades. Tal instituto implica, por consequência, a criação de um poder efetivo, em virtude da força 

jurídica de suas decisões, incidência material de suas intervenções tanto em relação ao âmbito de atividades 

como de destinatários das decisões e , finalmente, face às relações diretas entre os órgãos da Comunidade e os 

particulares". In: OLIVEIRA, Odete Maria de. União Européia: processos de integração e mutação, 1ª ed. 

Curitiba: Juruá, 2003, p. 68.  
36

 VENTURA, Deisy. Op. cit., p. 50 
37

KERBER, Gilberto. Op. cit., p. 23 
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consumidor
40

. Eis que esta, como observamos, passou então a ser uma das áreas pertinentes 

para harmonização das legislações internas dos países mercosulinos. Por isso é importante não 

apenas garantir a livre circulação de bens e serviços, mas também, e de suma importância, 

estabelecer regras mínimas de proteção do consumidor, sujeito vulnerável na relação de 

consumo, para as respectivas legislações internas. 

 

2.2. Breve análise da matéria consumerista no ordenamento interno dos Estados 

membros 

 O tema da defesa e proteção do consumidor é regulado de diferentes maneiras em cada 

um dos Estados membros do Mercosul. É oportuno compará-las, ainda que superficialmente, 

a fim de entender porque o tratamento da questão a nível intergovernamental tem-se mostrado 

dificultoso.  

 O Brasil foi o primeiro dos países mercosulinos a legislar especificamente sobre a 

proteção consumerista. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, Lei nº 8.078/90, 

elencou os direitos do consumidor e representou grande avanço em direção à exigência de 

qualidade dos produtos e serviços prestados e à proteção contratual ao consumidor. Antes 

disso, já havia surgido na Constituição de 1988 proteção destinada especificamente aos 

consumidores.  O artigo 5º, XXXII, do texto constitucional dispõe que "o Estado promoverá, 

na forma de lei, a defesa do consumidor", estabelecendo norma programática
41

 e elevando a 

questão ao patamar de garantia individual. O artigo 170, V, por sua vez, indica a defesa do 

consumidor como princípio geral da atividade econômica. Diante do reconhecimento 

constitucional da importância de ser assegurada proteção ao consumidor de maneira 

estruturada e coesa, não tardou para que o Código de Defesa do Consumidor fosse elaborado 

e entrasse em vigor.  

 As normas contidas no CDC brasileiro são de ordem pública e interesse social, o que 

significa dizer que sua natureza é cogente, e como tais, incidem apesar da vontade contrária 

dos interessados
42

. Nas palavras de Nelson Nery Júnior, o Código "veio para regulamentar a 

relação de consumo, criando mecanismos para que se torne equilibrada, evitando a 
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prevalência de um em detrimento do outro sujeito da relação de consumo"
43

. O CDC 

representa, precisamente, ferramenta de intervenção estatal para limitar o desequilíbrio que há 

em relações de consumo e que desfavorece o consumidor. Há de se observar, ainda, que, por 

força do art. 60, §4º, IV, da Constituição Federal Brasileira
44

, a defesa do consumidor, 

elevada ao status de garantia individual, como mencionado, torna-se verdadeira cláusula 

pétrea, não podendo ser abolida ou limitada nem mesmo por emenda constitucional
45

.  

 Após a codificação da matéria consumerista no Brasil, a Argentina promulgou em 

1993 a Lei n° 24.240, tomando como inspiração, entre outros documentos legais, o CDC 

brasileiro, reconhecido então como um dos mais avançados na matéria
46

. Apesar da influência 

brasileira, a normativa argentina mostrou-se menos rígida e mais restrita. A estruturação da lei 

argentina deixa a desejar em clareza e o tratamento jurídico oferecido não é tão abrangente, 

falhas que implicam em um menor grau de proteção ao consumidor. 

 O Paraguai e o Uruguai tardaram a regular a questão em seus ordenamentos internos e 

só o fizeram após as discussões no âmbito do Mercosul com o fim de harmonizar a proteção 

do consumidor intra-bloco. Apenas em 1998, o Paraguai viu promulgada a Lei de Defesa do 

Consumidor e do Usuário do Paraguai, Lei n° 1.334/98. O Uruguai, por sua vez, promulgou 

sua Lei de Defesa do Consumidor, Lei nº 17.189/99, apenas no ano seguinte. Ambas as 

legislações se basearam amplamente no projeto de Regulamento Comum da Defesa do 

Consumidor que era negociado entre os membros mercosulinos, que, como veremos, 

mostrou-se muito aquém da normatização brasileira.  

 Uma comparação das legislações mencionadas
47

 revela, de maneira clara, que a Lei 

Brasileira de Defesa do Consumidor, sobretudo em sua parte contratual, conta com melhor 

redação, clareza e técnica do que os documentos legais da Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Além de mais clara e melhor redigida, a legislação consumerista brasileira é mais completa e 

abrangente, tratando inclusive de importantes temas ignorados pelas leis consumeristas dos 

demais países do Mercosul.  
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 Diante dessa brevíssima contextualização da situação jurídica interna de cada um dos 

Estados membros no tocante à defesa e proteção do consumidor e cientes das grandes 

disparidades existentes entre as legislações observadas, podemos seguir à análise dos esforços 

mercosulinos para regulamentar e harmonizar a matéria dentro do bloco regional. 

 

2.3. Esforços mercosulinos para a regulamentação da questão consumerista 

 O Direito do Consumidor não foi incluído nos principais tratados e acordos que 

fundamentaram as bases e os objetivos iniciais do Mercosul, não havendo qualquer menção 

ao tema no Tratado de Assunção, nos Protocolos de Brasília, de Ouro Preto ou de Olivos. 

Como bem constatou Jean Michel Arrighi
48

, à época coordenador jurídico da Consumers 

International, o consumidor foi o grande esquecido no Tratado de Assunção. 

 As discussões sobre a defesa do consumidor mercosulino iniciaram-se em 1993, 

visando obter a harmonização das legislações dos quatro integrantes do bloco
49

. Apenas 

posteriormente, com o Programa de Ação do MERCOSUL até o ano 2000, aprovado em 

1995, foi finalmente objetivada a elaboração de um Regulamento Comum para a Defesa do 

Consumidor, um mecanismo de harmonização normativa entre os países membros, 

metodologia chave para a política de proteção e defesa do consumidor no âmbito do 

Mercosul
50

. 

 

2.3.1. Comitê Técnico nº 7 e o Regulamento Comum de Defesa do Consumidor 

 Em 1994, criou-se a Comissão do Comércio do Mercosul (CCM), principal órgão 

técnico da política comercial comum
51

, também de caráter intergovernamental, dotado de 

poder de decisão e encarregado de assistir o órgão executivo do Mercosul, o Grupo Mercado 

Comum (GMC), a velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum 

acordados pelos Estados Membros e acompanhar e rever as matérias concernentes às políticas 

comerciais comuns, o comércio intra-Mercosul e com países terceiros
52

. É esta competência 

da Comissão, relativa à matéria comercial, que nos interessa no presente momento.  

 Para otimizar o cumprimento de suas funções, a Comissão divide-se em comitês 

técnicos especializados, que não possuem faculdades decisórias e cujas atividades e 

recomendações devem ser reportadas à CCM. Criado em 1995 pela Diretriz CCM 1/1995, o 

                                                           
48

ARRIGHI, Jean Michel, La Proteccion de los Consumidores y el Mercosur, in: Revista Direito do 

Consumidor, V. 2. São Paulo, 1992, p. 126 e ss. apud MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 28 
49

 JACYNTHO, Patrícia Helena de Avila e ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. Op. cit., p. 93 
50

 NETO, Roberto Grassi. Op. cit, p. 4-5 
51

KERBER, Gilberto. Op. cit., p. 52 
52

 VENTURA, Deisy. Op. cit., p. 89 



 
 

27 
 

Comitê Técnico nº 7 (CT-7) ocupa-se da Defesa do Consumidor, trabalhando para oferecer 

maior proteção ao consumidor no âmbito do bloco, através de esforços para harmonizar as 

legislações nacionais dos países membros e estabelecer níveis mínimos de legislação 

consumerista
53

.É necessário observar que, até então, Uruguai e Paraguai sequer contavam 

com legislações específicas da matéria consumerista. Por isso, as propostas de harmonização 

tinham como base a legislação consumerista brasileira, considerada rígida e completa. Dada a 

sua função especializada, o CT-7 recebeu a atribuição de elaborar o já mencionado 

Regulamento Comum para a Defesa do Consumidor, corpo único de normas que regulariam o 

tema nos Estados membros do bloco. 

 O regulamento em questão chegou a ser elaborado, mas foi rejeitado pela delegação 

brasileira na CCM, pois o texto legal, se ratificado e internalizado no ordenamento jurídico 

brasileiro, reduziria bastante as garantias e proteções conferidas ao consumidor pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Isto porque o campo de aplicação do regulamento abarcaria todas 

as relações de consumo no âmbito do bloco, qualquer que fosse seu local de origem. Significa 

dizer que tais normas seriam aplicadas não só às relações de consumo envolvendo elementos 

de diferentes Estados mercosulinos, mas também às relações integralmente originadas e 

desenvolvidas em território nacional, entre sujeitos nacionais, de forma a afastar a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor brasileiro
54

.  Em sua recusa, a delegação brasileira 

alegou que o documento não atendia à orientação estabelecida no Mercosul no sentido de que, 

no processo de harmonização normativa, será referência a legislação mais exigente e os 

standards internacionais
55

. É necessário atentar ao fato de que no âmbito do Mercosul, 

conforme já analisamos, só são aprovados documentos por unanimidade dos Estados 

membros. A posição contrária da delegação brasileira diante do projeto de Regulamento 

Comum o impediu, portanto, de prosperar
56

. 

 Há de se chamar atenção a duas problemáticas na elaboração do Regulamento: em 

primeiro lugar, é de suma importância observar que não se tratou de tentativa de 

harmonização das legislações nacionais, mas sim de sua unificação. Na harmonização, são 

estabelecidas normas básicas, mínimas e de forma flexível, de modo a aproximar as 

legislações na medida necessária à consecução dos fins comuns. Diante das pautas mínimas 

apontadas, é facultado aos países estabelecer níveis mais elevados de legislação. A unificação 
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de legislações, por sua vez, processo muito mais difícil, impõe normas de conteúdo uniforme 

para todas as legislações nacionais, que devem aplicá-lo sem grandes margens de 

flexibilização e sem que seja concedida liberdade ao país para estipular patamares normativos 

mais avançados no seu ordenamento nacional
57

. A segunda questão problemática refere-se ao 

nível de proteção que veio a ser estabelecido em total desacordo com a legislação mais rígida, 

a brasileira. Essa disparidade não seria igualmente problemática se tratássemos de uma 

harmonização, isto é, da fixação de patamares mínimos e da liberdade para que o Brasil 

estipulasse níveis mais elevados de proteção em sua legislação. Tratando-se de tentativa de 

unificação, no entanto, o estabelecimento de níveis de proteção aquém dos brasileiros implica, 

obrigatoriamente, na restrição dos direitos e garantias consumeristas assegurados pelo Brasil. 

 A unificação do conteúdo normativo era o que propunha o projeto do Regulamento 

Comum: não seria dada margem aos países para que transpusessem as normas mínimas para 

seus ordenamentos internos
58

, ou liberdade para adaptá-las como necessário fosse, desde que 

respeitados os níveis mínimos de proteção. O que se objetivava era, na verdade, a aplicação 

das normas, tal como formuladas, sem atentar às particularidades existentes em cada país ou 

aos níveis de proteção neles oferecidos anteriormente. Diante da incompatibilidade e 

disparidade técnica e qualitativa entre as legislações consumeristas brasileira, argentina, 

uruguaia e paraguaia, não surpreende que a tentativa de unificação de seus conteúdos 

normativos tenha falhado. 

 As negociações quanto ao Regulamento Comum mostraram-se incapazes de superar as 

disparidades entre as legislações nacionais dos membros integrantes do Mercosul, frustrando 

as expectativas de formular um conjunto normativo que unificasse o tratamento legal da 

questão consumerista em todo o bloco. Em virtude das dificuldades e dos poucos avanços na 

elaboração do Regulamento Comum, resolveu-se adotar nova metodologia, sugerida pela 

delegação brasileira: aprovar resoluções acerca dos pontos que já tinham sido objeto de 

consenso durante as negociações
59

 e que, futuramente, conforme pretende-se, viriam a 

corresponder aos capítulos iniciais do Regulamento Comum. 

 

2.3.2. Resoluções acerca da Proteção do Consumidor 

 Resoluções consistem no instrumento de manifestação do Grupo Mercado Comum 

(GMC) e são obrigatórias para os Estados Partes, conforme o artigo 15 do Protocolo de Ouro 
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Preto
60

. A obrigatoriedade a qual se refere o documento legal demonstra, por si só, o caráter 

coercitivo de tais ferramentas legais e significa o dever de cada Estado membro de transpor as 

regras contidas nas Resoluções para as respectivas ordens jurídicas nacionais
61

. Observe-se, 

no entanto, que as condições em que se realizam tais transposições ficam, em grande parte, a 

cargo dos Estados membros, detentores de grande margem de flexibilidade para cumprir as 

obrigações que lhe são incumbidas. Isso significa dizer que são os Estados os "guardiões de 

seus próprios compromissos"
62

, uma vez que não há, no Mercosul, órgão supranacional que 

possa forçar a implementação de regras nele produzidas. 

 Diante do cenário de frustrados esforços mercosulinos para uniformização da matéria 

consumerista, analisado no tópico anterior, a Comissão de Comércio do Mercosul, órgão a 

qual pertence o Comitê Técnico nº 7, decidiu, em 1996, elevar progressivamente ao Grupo 

Mercado Comum as matérias ou pretensos capítulos do Regulamento Comum que 

alcançassem consenso entre os integrantes do bloco, para que os avanços logrados fossem 

registrados. Desde então, foram emitidas diversas resoluções acerca da proteção do 

consumidor no âmbito do Mercosul. Dentre elas, algumas merecem especial destaque. 

 A primeira Resolução do GMC a tratar da questão consumerista foi a 126/94, 

responsável por iniciar os esforços de elaboração do Regulamento Comum de que tratamos e 

atribuí-los ao Comitê de Defesa do Consumidor
63

. A normativa dispõe que, até que tal 

regulamento seja aprovado, "cada Estado Parte aplicará sua legislação de defesa do 

consumidor e regulamentos técnicos pertinentes aos produtos e serviços comercializados em 

seu território"
64

. 

 Após o fracasso das negociações acerca do Regulamento Comum, cinco resoluções, 

correspondentes aos cinco primeiros capítulos do projeto sobre os quais se obteve consenso 

dos Estados membros, foram editadas em 1996. A primeira delas, Resolução 123/96, trouxe 

os conceitos básicos de consumidor, fornecedor, relação de consumo e produto, criando uma 

base necessária para o regramento da questão. O conceito de serviço não foi oferecido pela 

resolução, sendo indicado que esse continuaria sendo objeto de harmonização entre os 

Estados partes. Essa normativa veio a ser revogada em 2011 pela resolução 34/11, que 
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atualizou os conceitos básicos, incluindo definições de serviço, dever de informação e oferta 

vinculante. No novo conteúdo normativo, o conceito de consumidor sofreu limitações que 

excluíram os consumidores por equiparação
65

, ao passo que o conceito de fornecedor foi 

ligeiramente flexibilizado para incluir aqueles que desenvolvam suas atividades de maneira 

habitual. A nova resolução prevê ainda expressamente, em seu artigo 2º, a faculdade 

concedida aos Estados parte de manter, em seus ordenamentos internos, disposições mais 

rigorosas que garantam um nível de proteção mais elevado. Há, por fim, a previsão de que o 

texto normativo deverá ser incorporado aos respectivos ordenamentos jurídicos até o fim de 

2012. 

 A segunda resolução, 124/96, ou segundo capítulo aprovado para um futuro 

Regulamento Comum, elenca os direitos básicos dos consumidores. O rol apontado não é tão 

extenso quanto o presente no ordenamento brasileiro, mas reúne os mais essenciais dos 

direitos consumeristas
66

. Dentre esses direitos, estão a proteção à saúde e segurança do 

consumidor, tema que foi objeto de uma resolução específica, a 125/96. A resolução seguinte, 

de número 126/96, ocupou-se da publicidade, estabelecendo standards mínimos e 

aprofundando outro dos direitos básicos do consumidor: a proteção contra a publicidade 

enganosa e as práticas comerciais desleais. A quinta e última resolução decorrente das 

discussões acerca do Regulamento Comum, Resolução 127/96, tratou, por fim, da garantia 

contratual em relações de consumo. Note-se que esta última veio a ser substituída pela 

Resolução 42/98, que fez pequenas adições à redação e estabeleceu prazo determinado para 
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que os Estados partes incorporassem-na aos seus ordenamentos internos
67

, de maneira que a 

matéria não mais dependesse da aprovação do Regulamento Comum para tornar-se vigente. 

 Todas as resoluções analisadas (com exceção das 42/98 e 34/11, como mencionado) 

estabelecem expressamente entre suas normativas que somente serão incorporadas aos 

ordenamentos jurídicos nacionais e entrarão em vigor após a conclusão do Regulamento 

Comum do Mercosul sobre Defesa do Consumidor. Ademais, todas adotam forma 

minimalista e, por tratar-se de ferramenta de harmonização parcial, permitem que seus 

conceitos sejam posteriormente ampliados ou complementados
68

. Não obstante as revogações 

constatadas, as matérias tratadas pelas cinco resoluções de 1996, assim como por aquelas que 

as substituíram, continuam correspondendo aos primeiros capítulos do Regulamento Comum 

que ainda se pretende elaborar. 

 

2.3.3. Protocolo de Santa Maria 

 Em 1996 o Conselho Mercado Comum elaborou o Protocolo de Santa Maria (Decisão 

CMC nº 10/96) acerca da jurisdição internacional em matéria de relações de consumo, diante 

da necessidade de um acordo que oferecesse soluções jurídicas comuns, consequentemente 

fortalecendo o processo de integração
69

. Esse protocolo fixa o procedimento e os tribunais 

competentes para julgar questões controvertidas provenientes de relações de consumo quando 

o fornecedor e o consumidor tiverem seus domicílios em diferentes Estados do Mercosul ou 

quando seus domicílios sejam no mesmo Estado, mas a prestação essencial à relação de 

consumo tenha lugar em outro Estado mercosulino. Tal documento é considerado pela 

doutrina como o mais avançado acordo entre os Estados integrantes do Mercosul, no tocante à 

proteção do consumidor no âmbito do bloco
70

. 

 A normativa em questão limita, no entanto, seu campo de aplicação apenas a relações 

de consumo que versem sobre venda a prazo de bens móveis corpóreos; empréstimo a prazo 

ou outra operação de crédito vinculada ao financiamento na venda de bens; qualquer outro 

contrato que tenha por objeto a prestação de serviço ou a provisão de objetos móveis 

corpóreos, sempre que a contratação tenha sido antecedida, no Estado em que é domiciliado o 

consumidor, por uma proposta específica ou uma publicidade suficientemente precisa e que se 

tenham realizado, nesse Estado, os atos necessários para a conclusão do contrato. Percebe-se, 
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portanto, que o campo de aplicação do Protocolo em questão é bastante reduzido por diversas 

limitações, restando excluídas várias categorias de consumidor. Não obstante, demos 

continuidade à análise. 

 Uma das mais importantes disposições do Protocolo de Santa Maria reside em seu 

artigo 4º, que estabelece que a jurisdição internacional das demandas propostas pelo 

consumidor acerca de relações de consumo caberá aos tribunais do Estado em cujo território 

esteja domiciliado o consumidor, de maneira que o fornecedor de bens e o prestador de 

serviços somente poderão demandar o consumidor diante do juiz do domicílio deste último. 

Igualmente importante é a disposição encontrada no artigo 5º, que dispõe que também terá 

jurisdição internacional, excepcionalmente e por vontade exclusiva do consumidor, 

manifestada expressamente no momento de propor a demanda, o Estado da celebração do 

contrato; do cumprimento da prestação do serviço ou da entrega dos bens; ou do domicílio do 

fornecedor.  

 Restariam afastadas, desta forma, a rígida tradição territorialista, vinculado o 

consumidor à lei do lugar de execução do contrato, assim como a autonomia da vontade
71

, 

igualmente prejudicial ao consumidor, como analisamos cuidadosamente no capítulo anterior. 

O Protocolo de Santa Maria propõe-se exatamente a solucionar as lacunas deixadas pelas 

normas de Direito Internacional Privado quanto aos contratos de consumo. A solução, como 

sugerimos anteriormente, poderia ser alcançada pela criação de normas solucionadoras de 

conflito de legislações especificamente voltadas para relações de consumo, assim como 

através da harmonização da matéria consumerista nos países integrantes de um mesmo bloco 

econômico. O Protocolo em questão propõe-se a realizar as duas coisas. Por isso, a previsão 

normativa nos parece verdadeiramente louvável, uma vez que flexibiliza as opções de foro do 

consumidor e privilegia a escolha deste sobre a do fornecedor, a fim de minimizar a repressão 

que normalmente sofrem as pretensões consumeristas, encorajando-os, consequentemente, a 

reclamar seus direitos.  

 Não há, no Protocolo, menção ao direito material aplicável, que permaneceria, até que 

houvesse disposição em contrato, a cargo das normas de Direito Internacional Privado. 

Reiteramos as críticas realizadas no capítulo anterior quanto à inexistência de regulamentação 

específica dos contratos internacionais de consumo no Direito Internacional Privado. De 

pouco adiantaria afastar a autonomia de vontade quanto à jurisdição competente para dirimir o 

conflito, mas permitir que o fornecedor continuasse podendo eleger o direito material 
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aplicável. Quanto ao direito processual, no entanto, entende-se que seriam aplicadas as leis 

processuais do lugar do processo
72

. Isto é, na maioria dos casos, seria aplicada a legislação 

processual do Estado onde o consumidor tem sua residência habitual. Na eventualidade de o 

consumidor eleger outro foro para sua demanda, seriam aplicadas, naturalmente, as leis 

processuais do respectivo local. 

 Apesar de representar grande avanço no tratamento da questão da defesa do 

consumidor no âmbito do Mercosul, especialmente por tratar de tema de grande importância 

para a elevação dos níveis de segurança jurídica ofertados ao consumidor mercosulino, o 

Protocolo de Santa Maria estabelece em seu artigo 18 que somente passará a surtir efeitos 

uma vez que o Regulamento Comum de Defesa do Consumidor entre em vigor. Ademais, 

para que seja aplicado aos países membros, o Protocolo precisaria ainda ser internalizado por 

cada um deles
73

. Desta forma, enquanto o Protocolo não é aplicável, subsiste a inexistência de 

uma instância, no âmbito do Mercosul, para solução de conflitos consumeristas 

supranacionais
74

. A ratificação do documento em questão mostra-se, ainda, essencial para a 

consolidação dos avanços já normatizados, por dirimir o conflito acerca das normas aplicáveis 

ao conflito consumerista, consequentemente afastando grande causa da insegurança jurídica 

suportada pelo consumidor. 

 

2.4. Conclusões acerca da proteção do consumidor no âmbito do Mercosul 

 Foram muitos e variados os esforços realizados pelos países integrantes do Mercosul 

no sentido de regular a matéria de proteção do consumidor no tocante a relações de consumo 

existentes no âmbito do bloco. O processo de harmonização das legislações internas e de 

estabelecimento de um patamar mínimo de proteção ao consumidor tem se mostrado longo e 

lento, marcado por vários empecilhos e apenas ocasionais sucessos.  

 Ainda que as metas originalmente propostas, inclusive a de elaboração de um 

Regulamento Comum de Defesa do Consumidor até 1998, não tenham sido atingidas, o 

processo de negociação liderado pelo Comitê Técnico nº 7 trouxe significativos avanços para 

a situação jurídica do consumidor no Mercosul. Entre eles, por exemplo, a exigência de que 

todos os países membros tivessem lei própria acerca da proteção e defesa do consumidor na 

sociedade de mercado
75

. Tal exigência mínima levou o Paraguai e o Uruguai, que até então 

não contavam com legislação específica voltada para o consumidor, a promulgarem leis de 

                                                           
72

 MORCIEGO, C. Maria Soledad Racet, DEL SOL, Alfredo Soler. Op. cit., p. 228-229 
73

 CARVALHO, Andréa Benetti. Op. cit., p. 127 
74

 NETO, Roberto Grassi. Op. cit, p. 20 
75

 ARCE, Erika Tinajeros. Op. cit., p. 10 



 
 

34 
 

defesa do consumidor, cujo conteúdo em muito derivou das próprias negociações na esfera do 

CT-7. Este foi, sem dúvida, um importantíssimo passo para o estabelecimento de um nível 

minimamente consistente de proteção consumerista no Mercosul. 

 Contudo, as resoluções, principais ferramentas sintetizadoras das discussões do CT-7, 

especialmente aquelas contendo os primeiros capítulos do futuro Regulamento Comum, tem 

valor normativo extremamente restrito, reduzidas a meras recomendações até que o 

Regulamento Comum seja aprovado
76

. Igualmente pendente até que o Regulamento seja 

concluído e efetivado encontra-se o Protocolo de Santa Maria, que representaria gigantesco 

avanço na proteção e incremento na segurança jurídica do consumidor na esfera do bloco. 

Observamos então que os esforços do Mercosul, ainda que fartos, apresentam resultados, em 

grande parte, cuja eficácia é limitada ou está suspensa até que um evento futuro ocorra. São 

relativamente poucos, portanto, os resultados práticos atualmente verificáveis. 

 Os impasses que estagnaram as negociações acerca do Regulamento Comum, 

consequentemente adiando a eficácia de outras normativas de suma importância, decorrem de 

algumas problemáticas que devem ser estudadas e superadas para que o ideal de 

harmonização ou, no caso, de unificação seja eventualmente concretizado. Dentre esses 

fatores, parece-nos essencial destacar a expressiva discrepância no nível de proteção ofertado 

ao consumidor entre os Estados membros do Mercosul. O objetivo de unificar as legislações 

em questão suscita um claro dilema: devem a Argentina e o Brasil, países com maior tradição 

na tutela consumerista, reduzir o rigor de suas normas, ou cabe ao Paraguai e Uruguai elevar o 

nível de proteção garantida por seus ordenamentos? Nenhum dos dois caminhos é sem 

dificuldades. No Brasil, a defesa do consumidor, enquanto garantia individual 

constitucionalmente assegurada, não pode ser restringida. No Paraguai e no Uruguai, por 

outro lado, a defesa consumerista é tema relativamente recente, havendo ainda certa 

desconfiança e resistência diante da possibilidade de adoção de altos níveis de proteção do 

consumidor. Ainda assim, as diferenças existentes não podem ser menosprezadas, como o tem 

sido, enquanto se insiste em uma regulamentação única que abarque a todos os Estados 

mercosulinos
77

. Essa metodologia já se mostrou falha com a tentativa de elaboração do 

Regulamento Comum.  

 Mais apropriado do que a unificação das legislações consumeristas dos países 

mercosulinos seria, sem dúvida, o estabelecimento de um patamar mínimo de proteção 

garantido por um Regulamento Comum, permitindo que os signatários optem por adotar 
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níveis ainda mais elevados de proteção dentro de seus territórios. Essa metodologia de 

harmonização, e não de unificação, como se tem proposto, mostra-se muito mais flexível 

diante das irrefutáveis disparidades legislativas, permitindo as necessárias adaptações à 

cultura legislativa de cada país. Os esforços mercosulinos, nessa questão, em muito poderiam 

se beneficiar ao observar a experiência harmonizadora europeia, analisada no próximo 

capítulo. 

 Além dos entraves decorrentes das disparidades na legislação interna dos Estados 

membros e da metodologia unificadora elegida, são perceptíveis outros obstáculos enraizados 

na própria estrutura e modelo organizacional adotados pelo Mercosul, que em muito 

dificultam a elaboração e implementação de políticas comuns aos integrantes. 

 Como brevemente analisado no início do presente capítulo, o quadro institucional do 

Mercosul é marcadamente intergovernamental, de maneira que resta absolutamente 

preservada a autonomia estatal de cada um de seus integrantes, não havendo qualquer cessão 

de competência, por parte dos países, aos órgãos do Mercosul. As decisões provenientes dos 

órgãos do Mercosul, desprovidas de supranacionalidade, apresentam resultados pouco 

satisfatórios
78

. Isto porque a tomada de decisões no âmbito do bloco é marcada pela 

diplomacia e depende da presença e unanimidade de todos os Estados membros, o que confere 

aos países mercosulinos amplo poder de veto das propostas. Por isso, não há que se falar, no 

Mercosul, de uma vontade comum do bloco, mas sim de um conjunto de vontades 

nacionais
79

, que somente quando alinhadas são capazes de produzir reais efeitos.  

 Além das dificuldades em conciliar os interesses nacionais a fim de produzir textos 

normativos aplicáveis aos Estados membros, o modelo intergovernamental do Mercosul 

encontra obstáculos também quanto à internalização e consequente implementação das 

normas nele produzidas. Isto se deve, novamente, à inexistência de órgão no Mercosul dotado 

de competência supranacional, isto é, no caso, que reúna certa parcela de competência cedida 

pelos Estados partes para executar as medidas ou normas comuns. Não há, ademais, primazia 

do direito de integração, formulado no Mercosul, sobre os direitos internos de seus membros, 

de maneira que a internalização das normativas, conforme um sistema clássico de recepção 

dualista
80

,  permanece essencial para que elas se tornem eficazes. A implementação das 

normativas produzidas no seio do Mercosul ficam, portanto, a cargo de cada um de seus 

integrantes, que internalizam as normas no momento e da forma que acharem apropriada e 
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conveniente no âmbito de seus respectivos territórios
81

. Na realidade, essa margem de 

manobra detida pelos Estados membros revela-se como nova oportunidade para adiar, reduzir 

ou despir de eficácia a normativa já criada, servindo primordialmente aos interesses 

individuais nacionais, e não aos do bloco. 

 A flexibilidade do Mercosul diante da manutenção da autonomia de seus membros 

beira, por vezes, à impotência. A obrigatoriedade da presença e unanimidade de todos os 

Estados partes no sistema decisório, a ausência de autonomia do bloco para executar as 

decisões nele coletivamente tomadas e, por fim, a ausência de controle de interpretação e 

aplicação uniformes das normativas são as principais características do Mercosul responsáveis 

pela dificuldade de elevar o nível de integração de seus membros, inclusive através da 

harmonização de seus ordenamentos jurídicos. Esse modelo de integração excessivamente 

intergovernamental, com ampla autonomia e flexibilidade para acomodar os interesses 

nacionais acima dos interesses comuns tem culminado, nas palavras de Deisy Ventura, em 

uma integração à la carte
82

, na qual os Estados membros escolhem internalizar o direito de 

integração quando o mesmo lhe convém.   

 Diante do paradigma atual no tocante à defesa do consumidor no âmbito do Mercosul, 

grandes nomes da doutrina consideram que resultaram em fracasso, ou pelo menos em um 

impasse momentâneo, os esforços mercosulinos de harmonização das normas materiais 

consumeristas
83

. Estes resultados insuficientes refletem a pouca solidez do ideal de defesa do 

mais vulnerável em alguns governos dos países integrantes, ainda convencidos do mito de que 

altos níveis de proteção do consumidor contrapõem-se a interesses econômicos de 

liberalização e expansão do comércio. Ademais, arriscamos dizer que os fins almejados, não 

só no tocante à proteção do consumidor, mas sobretudo à consolidação de verdadeiro 

Mercado Comum
84

, dificilmente serão alcançados enquanto os interesses comuns do bloco 

não forem priorizados diante dos nacionais e enquanto perdurar o temor da perda de soberania 

pela adoção de estruturas de supranacionalidade. 
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3. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR NA ESFERA DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

 Analisamos, nos capítulos anteriores, a atual dinâmica de consumo internacional, as 

tendências de integração regional e a subsequente necessidade de regular, no âmbito de blocos 

regionais, as relações internacionais de consumo. Exploramos, então, o tratamento da questão 

consumerista no contexto do Mercosul, importante modelo integracionista. Nos propomos, 

por fim, a apresentar o modelo comunitário europeu e a regulamentação conferida por ele à 

questão consumerista, para que possamos realizar breve comparação entre os quadros da 

União Europeia e do Mercosul e extrair, do sucesso europeu, diretrizes a serem reproduzidas. 

 

3.1 O modelo comunitário da União Europeia 

 As pretensões integracionistas da Europa surgiram em um contexto de devastação pós-

guerra e grande receio de que conflitos de semelhante magnitude voltassem a ocorrer. 

Pequenas uniões de países europeus começaram a ser formadas, objetivando reconstruir e 

estreitar laços políticos, assim como fortificar as economias abaladas. Dentre essas parcerias, 

merece menção, primeiramente, a Comunidade Europeia de Carvão e Aço (CECA), união 

setorial criada em 1951 através do Tratado de Paris, reunindo França, Alemanha, Itália, 

Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Logo, as pretensões de união expandiram-se para toda a 

economia e em 1957, em Roma, os mesmos seis países assinam dois outros tratados: o 

Tratado Institutivo da Comunidade Econômica Europeia (CEE), também chamado de Tratado 

de Roma, objetivando a criação de uma política econômica comum, além de expansão e 

estabilidade econômica; e o Tratado Institutivo da Comunidade Européia de Energia Atômica 

(CEEA), promovendo a utilização de energia nuclear para fins pacíficos
85

.  

 Eventualmente, as três comunidades, cujo número de membros cresceu para doze, 

fundiram-se e passaram e constituir as Comunidades Europeias. Seu objetivo, primeiramente 

indicado pelo Tratado de Roma e restabelecido em 1986 pelo Ato Único Europeu, era o de 

formar um mercado comum, o que implicaria na livre circulação de bens, pessoas, capitais e 

serviços em seus territórios. Uma vez alcançado esse objetivo, viu-se a necessidade de um 

novo tratado, que indicasse metas além das que já haviam sido atingidas até o momento. Em 

1993, passa a vigorar então o Tratado de Maastricht, cujo objetivo é elevar seus membros ao 

nível integracionista de União Econômica e Monetária. Foi esse Tratado que estabeleceu, 
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finalmente, a União Europeia, como a conhecemos hoje
86

.  Iniciou-se, a partir daí, uma nova 

fase integracionista europeia, objetivando um progresso econômico e social marcados por 

equilíbrio e sustentabilidade, mediante o estabelecimento de um espaço sem fronteiras 

internas, o fortalecimento da coesão econômica e social e, finalmente, a adoção de uma 

moeda única
87

. Através dos anos, desde sua instituição, a União assistiu à inclusão e, por 

vezes, à saída de Estados, de maneira que hoje conta com 28 Estados membros
88

. 

 Do Tratado Institutivo da União Europeia, depreendem-se alguns dos princípios que a 

regem. Dentre eles, podemos mencionar o da igualdade ou da não discriminação, uma das 

bases da União. A partir desse ideal, assegura-se a livre circulação de pessoas e a igualdade 

entre os cidadãos comunitários. Outro princípio chave é o da solidariedade
89

 ou lealdade, 

através das quais os Estados membros devem promover o progresso e a coesão econômica e 

social, assim como a convergência de economias. É fundamental ainda o princípio do 

equilíbrio institucional, que assegura o respeito pela repartição de poderes e competência
90

. 

 Para os fins do nosso trabalho, no entanto, faz-se necessário conferir especial destaque 

a dois outros princípios que regem a União Europeia, tendo em vista seus importantes 

desdobramentos para o modelo comunitário. São eles: o princípio da uniformidade e o 

princípio da subsidiariedade
91

. Do primeiro, depreende-se que regras comuns provenientes da 

União devem ser aplicadas a todos os Estados membros. A uniformidade
92

 reside, portanto, na 

existência de um direito comum. Desse princípio, surge um importante desdobramento: a 
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primazia do direito comunitário
93

 sobre o direito nacional
94

. Para que haja, de fato, um direito 

comum aos Estados membros, esse direito deve ser hierarquicamente superior aos direitos 

nacionais, caso contrário a uniformidade legal seria mera ficção. Ademais, é consequência da 

uniformidade e da primazia do direito comum que o mesmo possa produzir efeito imediato na 

ordem jurídica dos Estados membros, isto é, que haja aplicabilidade direta do direito 

comunitário.  

 O segundo importante princípio que mencionamos, o princípio da subsidiariedade
95

, 

prevê que a União Europeia intervirá no âmbito jurídico nacional de seus membros sempre 

que estes não se mostrarem capazes de satisfazer os fins dos Tratados que subscrevem. 

Significa dizer que, ao deixar de cumprir de maneira suficientemente satisfatória os fins a que 

se presta a União Europeia, os Estados membros consentem tacitamente com a sua 

intervenção em suas esferas nacionais. Esse princípio pode parecer, à primeira vista, 

contraditório à primazia do direito europeu sobre o nacional, mas esse não é o caso. A 

primazia do direito comunitário será suscitada em ocasiões de conflito entre normativas dos 

dois níveis, devendo preponderar a norma comunitária. A aplicação da norma, seja oriunda do 

ordenamento nacional ou comunitário, compete, no entanto, originalmente, ao Estado, dentro 

de seu território nacional. Apenas no caso de descumprimento dos objetivos dos Tratados, 

perde o Estado membro sua autonomia para a União, na estrita medida em que a intervenção 

for necessária para a consecução dos fins em questão. Há, já aqui, indícios da cessão parcial 

de competência dos Estados membros em favor de órgão supranacional. Todos esses 

desdobramentos, como veremos, tem relevantes consequências e são importantíssimos traços 

do direito comunitário europeu. 

 A União Europeia não é, portanto, um Estado, mas sim uma organização internacional 

de economia regional sui generis, revestida por um caráter supranacional
96

. Por isso, parece-

nos interessante explorar, de maneira breve, o grau de supranacionalidade que marca o 

modelo comunitário europeu, assim como seu significado prático. Lembramos que no 

Mercosul há resistência de seus Estados membros em ceder competências a um órgão 

supranacional, sendo tradicionalmente preferida a manutenção das soberanias nacionais, o que 
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em muito pode dificultar o processo de integração. A situação na União Europeia, como 

podemos observar, é bastante distinta.  

 Conforme ensina Pierre Pescatore
97

, a supranacionalidade supõe três elementos: o 

reconhecimento de valores comuns, o estabelecimento de poderes em função do cumprimento 

desses valores, e a autonomia desses poderes no que concerne a esse objetivo. A forma de 

instrumentalização desses elementos fundamentais dá-se na delegação de competências ao 

organismo supranacional em questão. Ainda que corriqueiramente se fale em cessão ou 

transferência de competência, há de se entender que estas não são, aqui, de caráter definitivo, 

visto não haver alienação permanente da titularidade das competências. Mais apropriado, a 

rigor, seria falar de uma delegação de poderes ou competência, cuja titularidade permanece 

sendo do órgão delegante
98

. Superado esse preciosismo, é nessa delegação de competência 

que reside o grande diferencial entre supranacionalidade e intergovernamentalidade: esta se dá 

de forma horizontal, através da cooperação entre Estados; aquela, por sua vez, é vertical, 

identificando-se um poder superior, acima dos Estados, que executa os objetivos comuns por 

eles delegados
99

. Trata-se, portanto, de estrutura e dinâmica completamente diferentes das 

analisadas na esfera mercosulina. 

  É possível, entretanto, que traços supranacionais e intergovernamentais coexistam em 

um mesmo sistema. Na União Europeia, não obstante a delegação de certas competências de 

cada Estado membro em favor da Comunidade, verifica-se, nas disposições do Tratado de 

Maastricht, o requisito da maioria qualificada de votos para aprovação de certas normativas, e 

da unanimidade de votos para aprovação de outras. O requisito do voto por unanimidade, 

como observamos no caso mercosulino, é situação característica de sistemas 

intergovernamentais, indicando a reserva, pelos Estados membros, de suas soberanias no 

tocante a certa matéria. Diferentemente do Mercosul, que adota sempre o critério da 

unanimidade, a União Europeia apenas estabelece o requisito para certas questões
100

, 

certamente fora dos limites das competências delegadas pelos países à União. Ainda assim, 

hoje preponderam os traços de supranacionalidade no modelo comunitário europeu, sendo de 

caráter excepcional e cada vez mais raras as situações de mera intergovernamentalidade
101

. 

Ademais, há, nesse sentido, previsão constitucional em cada um dos ordenamentos nacionais 
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de membros da União, dispondo acerca da delegação do exercício de certas competências a 

um poder supranacional e da consequente primazia do direito comunitário sobre o nacional
102

. 

 Se a proteção ao consumidor internacional mostrou-se de suma importância no  

modelo integracionista do Mercosul, sua regulamentação é essencial na União Europeia, cujos 

parâmetros integracionistas são ainda mais elevados e avançados. Suficientemente analisados 

os pilares históricos, institucionais e principiológicos da União Europeia, podemos passar a 

explorar, então, o tratamento conferido à questão consumerista. Diferentemente da 

metodologia que aplicamos à análise do modelo do Mercosul, pensamos ser dispensável a 

observação individual da legislação consumerista em cada um dos ordenamentos nacionais 

dos Estados membros europeus, por duas simples razões: seria impraticável, no âmbito desse 

trabalho, a análise, ainda que superficial, de 28 ordenamentos jurídicos distintos; tal análise 

seria, sobretudo, de pouca utilidade, haja vista a primazia do direito comunitário europeu 

sobre os nacionais. Passemos diretamente, portanto, ao estudo do tratamento da defesa do 

consumidor no ordenamento comunitário, que repercute, evidentemente, nos direitos 

nacionais. 

 

3.2. Esforços europeus para a regulamentação da questão consumerista 

 Diferentemente do Tratado de Assunção, que silenciou a respeito do consumidor, o 

Tratado de Maastricht trouxe, dentre seus objetivos, o de contribuir para o fortalecimento da 

proteção ao consumidor. O tema não havia sido incluído, entretanto, nos Tratados que 

instituíram as Comunidades Europeias, sendo, por isso, relativamente tardio quando 

comparado à já duradoura existência de cooperação e integração entre os países europeus.  

 O objetivo mencionado, estabelecido logo no início do Tratado de Maastricht, foi 

detalhado em seu título XI
103

, que tratou especificamente da Defesa dos Consumidores. Em 

sua redação original, estipulou-se que a Comunidade contribuiria para o aumento dos níveis 
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de proteção do consumidor, utilizando-se das medidas previstas pelo art. 100, isto é, diretivas, 

regulamentos ou provisões administrativas, e de ações específicas, a serem adotadas pelo 

Conselho, visando proteger a saúde, segurança e interesse econômicos dos consumidores, 

assim como prover-lhes informações adequadas. Dispôs-se, ainda, que as ações tomadas pela 

Comunidade não impediriam que Estados Membros mantivessem ou adotassem medidas 

protetivas mais rígidas, desde que compatíveis com o Tratado e diante de notificação da 

Comissão.  

 Após sucessivas emendas ao Tratado de Maastricht ao longo dos anos, através da 

promulgação de outros tratados, o título referente à proteção do consumidor (atualmente, o 

título XV) teve sua redação ampliada, de modo a incluir, além dos direitos mencionados 

originalmente, também o direito à educação e à organização para promover seus interesses
104

. 

Desta forma, mostra-se bastante amplo o espectro de atuação das medidas comunitárias 

europeias visando a proteção do consumidor
105

. Foram ainda, elevados ao status de provisão 

de aplicação geral (atualmente, o artigo 12) os requisitos de proteção do consumidor, que 

devem ser considerados durante a definição e implementação de outras atividades e políticas 

da União
106

.  

 Além do tratamento especificamente conferido à proteção do consumidor, o Tratado 

faz também referências esparsas ao tema. Dentre elas, uma é de suma importância para este 

trabalho. No capítulo referente à aproximação dos direitos nacionais, dispõe-se que a 

Comunidade adotará medidas para a aproximação das provisões estabelecidas por leis, 

regulamentos ou ações administrativas em Estados Membros, visando o estabelecimento e 
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funcionamento do mercado interno. Para tanto, sempre que as medidas de aproximação 

tratarem da proteção do consumidor, dentre outros temas, será adotado como base um alto 

nível de proteção.  

 Nesse contexto, estabelecida uma forte base da defesa do consumidor a ser 

desenvolvida e garantida pela União Europeia, através da aproximação dos direitos nacionais 

e do estabelecimento de parâmetros mínimos que observarão altos níveis de proteção, 

passemos a analisar as principais expressões dessa proteção no âmbito comunitário europeu.  

 

3.2.1. A harmonização da defesa do consumidor através de diretivas 

 Dentre os instrumentos de criação e aplicação do direito comunitário derivado 

europeu, as diretivas consistem na ferramenta mais frequentemente empregada para 

harmonização das legislações nacionais, inclusive no tocante à proteção do consumidor. 

Diferentemente de instrumentos completamente vinculativos, diretamente aplicáveis em todos 

seus elementos e úteis à uniformização das legislações, a diretiva limita-se a estabelecer 

objetivos gerais que devem alcançados por todos os países pertencentes à União Europeia
107

. 

O Estado Membro fica vinculado, portanto, à produção de um determinado resultado, cabendo 

às suas instâncias nacionais, no entanto, eleger as formas e meios para alcançá-lo
108

. 

 O processo legislativo ordinário europeu
109

, aplicável também à diretiva, é iniciado 

pela Comissão Europeia, a quem compete a submissão da maioria das propostas legislativas, 

ainda que a iniciativa seja de outros órgãos, países ou até de particulares. Uma vez submetida 

pela Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e a parlamentos nacionais dos 

Estados Membros, a proposta passará por uma série de avaliações. Aos parlamentos 

nacionais, cabe apenas opinar quanto à compatibilidade da proposta com o princípio da 

subsidiariedade, já explanado no início deste capítulo. Fica evidente, mais uma vez, a 

supranacionalidade presente nos organismos da União Europeia, cabendo apenas aos 

parlamentos nacionais observar se seus limites não estão sendo ultrapassados e submeter suas 

opiniões aos órgãos comunitários, a quem cabe o real poder de decisão. São realizadas 

rodadas de leitura e votação no Parlamento e no Conselho, alternadamente, podendo chegar a 

três para cada, caso haja discordância entre eles ou sucessivas emendas à proposta. A proposta 

deve, então, ser aprovada por maioria simples no Parlamento, e por maioria qualificada no 
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Conselho (exceto se tratar de matérias que requerem unanimidade, o que não é o caso da 

proteção do consumidor). Percebemos, novamente, que não é conferido a nenhum Estado 

Membro o poder de, sozinho, frustrar as negociações ou vetar, ainda que indiretamente, a 

proposta, como ocorre no Mercosul. 

 Uma vez aprovada, a diretiva deve então ser transposta para os ordenamentos internos. 

Apenas através de expresso ato de transposição de uma diretiva para o direito nacional e a 

consequente adoção das medidas necessárias, pelo Estado Membro, para cumprir suas 

disposições é que os efeitos da norma comunitária são inseridos nos respectivos ordenamentos 

jurídicos nacionais. Como nos ensina Fausto de Quadros, a diretiva, por respeitar as 

particularidades de cada Estado e flexibilizar-se diante delas, mantendo, em certo grau, a 

diversidade entre Estados Membros, exalta a atuação nacional no âmbito da União
110

, 

suavizando a rigidez da atuação supranacional comunitária. Por estas razões, a principal 

finalidade das diretivas é a harmonização das legislações nacionais, nunca sua uniformização. 

 Apesar de não ser dotada de aplicabilidade direta, como o são, por exemplo, os 

regulamentos, a diretiva goza de efeito direto, amplamente aceito pela doutrina e 

jurisprudência. Significa dizer que, enquanto um Estado Membro não transpuser a diretiva 

para seu ordenamento nacional, ou se vier a fazê-lo de forma incorreta ou insuficiente, a 

diretiva pode ser invocada diretamente, por particulares, em face do Estado, diante de 

tribunais nacionais. O que se pretende é, desta forma, assegurar a primazia do direito 

comunitário sobre o nacional, assim como, de modo geral, prezar pela uniformidade de sua 

aplicação
111

. 

 O direito comunitário derivado que trata da questão da proteção do consumidor toma 

quase exclusivamente a forma de diretivas. Através delas, a União Europeia tenta conciliar as 

exigências de proteção do consumidor, as condições necessárias à realização do mercado 

interno e a progressiva liberalização de circulação de mercadorias e pessoas entre Estados 

Membros
112

. Para isso, são utilizadas tanto diretivas mais específicas, chamadas verticais, que 

regulam requisitos específicos de determinados bens de consumo, quanto diretivas de 

incidência mais ampla e caráter geral, chamadas horizontais
113

. Essas últimas nos parecem 

mais relevantes para o nosso estudo, razão pela qual analisaremos, brevemente, alguns de seus 

exemplos. 
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 Uma das principais diretivas, a 2011/83/UE, responsável por alterar ou revogar várias 

outras diretivas que a antecederam, elenca vários conceitos gerais necessários ao tratamento 

da questão consumerista, incluindo os relativos aos sujeitos, aos objetos e aos tipos de 

contratos de consumo. A diretiva delimita também seu âmbito de aplicação, excluindo certas 

espécies de contratos aos quais não será aplicada, estipula informações mínimas que devem 

estar contidas na oferta do fornecedor para que o consumidor fique vinculado ao contrato, 

indica requisitos formais dos contratos de consumo e regulamenta o direito de retração do 

consumidor, além de vários outros direitos que lhe cabem. Ademais, é explicitado o caráter 

imperativo da diretiva, afastando qualquer renúncia do consumidor aos direitos nela contidos, 

assim como liberando-o de quaisquer cláusulas contratuais que vão de encontro ao seu 

conteúdo
114

.  

 O campo das relações de consumo é extremamente amplo e continua a expandir 

rapidamente, de maneira que a harmonização de legislações através de diretivas é um trabalho 

contínuo. Dezenas de diretivas já foram aprovadas, abordando os mais diversos temas. A 

título de exemplo, podemos mencionar a diretiva 99/44/CE, de caráter bastante geral, acerca 

da venda e garantia de bens de consumo, que busca estabelecer um nível mínimo uniforme de 

proteção para os consumidores que adquirem bens no mercado interior, independentemente 

do local de compra, desde que dentro da União Europeia. Para isso, indica conceitos, dispõe 

acerca de vários direitos do consumidor, dando especial ênfase ao direito de retratação, e 

estabelece condições para garantias contratuais
115

. Por vezes, as diretivas referem-se a temas 

mais restritos e relativamente simples, como é o caso da diretiva 98/6/CE, que dispõe acerca 

da indicação de preços de produtos oferecidos a consumidores, estabelecendo conceitos 

relevantes e unidades de medidas a serem utilizadas pelos fornecedores, a fim de regular a 

informação oferecida aos consumidores, assim como facilitar a comparação de preços
116

.  

 Algumas diretivas trazem poucos efeitos práticos, inclusive por estabelecerem níveis 

de proteção que já eram anteriormente mantidos na maioria dos países integrantes da União. 

Outras, no entanto, trazem inovações e representam grandes avanços à proteção do 

consumidor em vários dos ordenamentos internos. É o caso, por exemplo, da diretiva 
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2013/11/UE
117

, que garante aos consumidores o acesso à procedimentos de resolução 

alternativa de disputas para conflitos consumeristas, afastando, em certa medida, a tradicional 

dificuldade enfrentada pelo consumidor para dirimir suas lides judicialmente. 

 Por fim, é importante mencionar que a matéria da defesa do consumidor não é objeto 

exclusivo de diretivas, ainda que geralmente seja tratada por elas. Há, também, regulamentos 

que dispõem acerca de questões consumeristas. Lembramos que regulamentos, diferentemente 

de diretivas, são instrumentos vinculativos de aplicação direta que visam à uniformização dos 

ordenamentos jurídicos nacionais. A título de exemplo, podemos mencionar o regulamento 

2006/2004/EC, que estabelece a cooperação entre autoridades nacionais responsáveis pela 

implementação de leis de defesa do consumidor
118

.  

  A harmonização das legislações nacionais através de diretivas não é, contudo, sem 

críticas. É observada, com certa frequência, uma fragmentação entre os ordenamentos 

internos dos Estados Membros, graças à ampla flexibilidade conferida a eles no momento de 

transposição das diretivas, o que culmina em insegurança jurídica para os consumidores 

comunitários. Reservamos essa problemática para análise ao fim deste capítulo. Apesar das 

críticas, pode-se constatar que o direito material interno dos Estados Membros continua a se 

aproximar, ainda que lentamente, sobretudo através da formulação de diretivas, garantindo 

maior estabilidade e segurança jurídica ao consumidor do mercado interno europeu e, 

consequentemente, fortalecendo o processo integracionista que marca a Europa.  

   

3.2.2. Convenção de Roma I, aplicável às obrigações contratuais 

 Enquanto as diretivas encarregam-se de promover a harmonização dos direitos 

nacionais, atendo-se, geralmente, aos direitos materiais aplicáveis às relações de consumo 

dentro no âmbito comunitário, um outro instrumento foi de grande importância no processo 

de integração europeu ao tratar de conflitos entre legislações aplicáveis a obrigações 

contratuais, uniformizando, em toda a União Europeia, os critérios de determinação da lei 

aplicável em tais casos
119

. 

 Em 1980, foi assinada em Roma, pelos então nove membros da Comunidade 

Europeia, a Convenção de Roma acerca da lei aplicável a obrigações contratuais. Pretendia-

                                                           
117

 JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1492199005153&uri=CELEX:32013L0011. Acesso em: 14/04/2017. 
118

 JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2006/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/AUTO/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1492201548777&rid=1. Acesso em: 14/04/2017. 
119

 DOLINGER, Jacob. Op. cit., p. 194 



 
 

47 
 

se, à época, utilizar a Convenção para estabelecer normas conflituais relativas às relações 

contratuais internacionais existentes dentro do espaço comunitário europeu, ainda que uma 

das leis designadas não fosse a de um Estado Membro, de maneira a evitar forum shopping e 

garantir maior certeza jurídica às partes contratantes. Apesar de ter sido assinada 

anteriormente à existência da União Europeia, como a conhecemos hoje, a Convenção 

manteve sua vigência após a assinatura do Tratado de Maastricht. Através de sua pretensão 

uniformizadora, o documento em questão representou importante avanço na modificação do 

direito conflitual nos países signatários, substituindo, em cada um deles, as regras internas que 

estabeleciam as normas aplicáveis a contratos internacionais
120

. Significa dizer que, diante de 

um contrato com elementos internacionais, ao qual seriam aplicáveis normas materiais de 

diferentes países, caberia à Convenção, e não mais aos ordenamentos nacionais, determinar 

qual delas deve prosperar e reger o contrato e os conflitos que dele resultem.  

 A Convenção de Roma foi inovadora ao introduzir uma abordagem mais flexível na 

definição da lei aplicável às obrigações contratuais
121

. Seus métodos para solucionar conflitos 

de leis afastam regras fixas e mecânicas que até então prosperavam e introduzem critérios 

mais flexíveis, que valorizam as partes contratantes, seus interesses e as particularidades da 

contratação. 

 A principal forma de determinação da lei aplicável passa a ser a própria liberdade das 

partes em escolher a lei que regerá suas relações contratuais, consagrando, definitivamente, 

conforme o artigo 3º, o princípio da autonomia da vontade, até então uma construção 

jurisprudencial e doutrinária. As partes contratantes poderiam eleger, explicita ou 

implicitamente, o direito de qualquer ordenamento jurídico nacional, ainda que sem qualquer 

conexão com os sujeitos ou o objeto do contrato. A regra geral da autonomia da vontade, no 

entanto, encontra limitações diante de normas de ordem pública, regras de foro de caráter 

imperativo e, ainda, diante da proteção, garantida pela própria Convenção, da parte mais fraca 

em contratos especiais, como é o caso do consumidor. Essa limitação é crucial para o estudo 

aqui realizado, razão pela qual retornaremos ao tema mais adiante. 

 A segunda forma de determinação da lei aplicável consagrada pela Convenção de 

Roma, utilizada quando não houve ou não poderia ter havido escolha do direito aplicável 

pelas partes, consiste na aplicação do princípio da conexão mais estreita. Através desse 

princípio, é identificada, a partir dos elementos da relação contratual, a lei que mais 

proximamente se conecta ao contrato. Já que nem sempre é de fácil determinação qual 
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ordenamento jurídico guarda conexão mais estreita ao contrato em questão, a Convenção 

estabeleceu a presunção de que "o contrato apresentará conexão mais estreita com o país onde 

a parte que está obrigada a fornecer a prestação característica do contrato tem, no momento de 

celebração do contrato, a sua residência habitual"
122

.  

 Dessa forma, se não houve escolha, pelas partes, de direito aplicável, deve a lei mais 

proximamente conectada ao contrato ser aplicada, por ser a mais adequada e pertinente, 

prevalecendo diante de normas conflituais de caráter mais geral. Esse princípio confere aos 

tribunais nacionais maior liberdade para avaliar o caso específico em que as partes não 

elegeram o direito aplicável e identificar, se houver, o direito que guarde óbvia conexão com a 

realidade contratual, sendo este preferível a uma rígida regra que generalize toda uma espécie 

contratual. Observamos que foi afastada, corretamente, a generalização e vagueza que até 

então preponderava nas regras de Direito Internacional Privado. A imprecisa determinação de 

que a lei aplicável ao contrato seria aquela do local de sua realização, evidentemente confusa 

e insuficiente para dirimir conflitos entre normas, foi substituída por regras conflituais mais 

precisas e individualizadas. 

 Como bem explica Jacob Dolinger
123

:  

A abordagem tradicional é dedutiva: usa-se a mesma regra geral para a escolha da 

lei aplicável a todas obrigações contratuais. Já o enfoque contemporâneo é indutivo: 

não havendo regra geral, o princípio ordena que analisemos e localizemos cada 

contrato, cada transação, para encontrar e fixar o direito, ou o local, que lhe é "mais 

próximo", por meio do exame dos vários elementos da relação jurídica e, assim, 

determinar a lei aplicável. 

 

  

 A Convenção de Roma faz, no entanto, em seu artigo 5º, menção específica aos 

contratos de consumo, trazendo uma série de mecanismos de proteção ao consumidor. 

Inicialmente, o artigo estabelece o conceito de consumidor como pessoa receptora de bens 

móveis ou serviços para finalidade estranha à sua atividade profissional. É vedado, então, que 

as partes escolham a lei aplicável ao contrato, se esta privar o consumidor da proteção que lhe 

garantem as disposições da lei do país em que tenha sua residência habitual. Isto é, a escolha 

de lei aplicável não pode significar uma redução no nível de proteção juridicamente garantido 

ao consumidor. Significa dizer também que, diante do silêncio das partes quanto à lei 

aplicável, será aplicada aquela do local onde o consumidor resida habitualmente.  
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 Para que seja conferido esse especial tratamento legal ao consumidor, no entanto, deve 

ser cumprido ao menos um dos seguintes requisitos: primeiramente, a celebração do contrato 

deve ter sido precedida, no país de residência habitual do consumidor, de proposta que lhe foi 

especialmente dirigida ou de anúncio publicitário, se o consumidor, em ambos os casos, tiver 

executado em seu país de residência todos os atos necessários à celebração do contrato. 

Alternativamente, a outra parte, isto é, o fornecedor, deve ter recebido o pedido do 

consumidor no país de residência deste. Por fim, se o contrato consistir em venda de 

mercadorias e o consumidor tiver se deslocado a outro país, a viagem deve ter sido organizada 

pelo vendedor com o objetivo de incitar o consumidor a comprar. Verificada uma dessas 

possibilidades, será aplicável, via de regra, a lei do local de residência do consumidor, a não 

ser que as partes optem por legislação ainda mais protetiva
124

. 

 Há de se observar, no entanto, que as condições para a proteção específica conferida 

em contratos de consumo excluem muitos dos típicos cenários de consumo internacional. A 

esses, seriam aplicadas as normas gerais da Convenção, sendo amplamente observada a 

autonomia de vontade e, na falta de escolha do direito aplicável, o princípio da conexão mais 

próxima. Como já pudemos concluir no início do trabalho, ambas possibilidades podem ser 

largamente prejudiciais ao consumidor internacional. 

 Em 2009, o Regulamento n. 593 acerca da lei aplicável para obrigações contratuais 

veio a substituir a Convenção de Roma para os contratos concluídos a partir de então. 

Entretanto, grande parte do conteúdo da Convenção foi mantido, sobretudo no tocante à 

autonomia de vontade. Quanto aos contratos de consumo, agora regulados pelo art. 7º, houve 

algumas complementações. Foi acrescentada à redação a definição também do fornecedor, 

aqui chamado de o profissional, que deve exercer suas atividades comerciais ou profissionais 

no país em que o consumidor tem sua residência habitual, ou, por qualquer meio, deve dirigir 

suas atividades, unicamente ou dentre vários, para o país em que o consumidor habitualmente 

reside.  Ademais, para que o art. 7º seja aplicável, o contrato de consumo deve, naturalmente, 

ser abrangido no âmbito das atividades desempenhadas pelo profissional. Por fim, foram 

retirados os específicos requisitos referentes ao consumidor, sendo suficientes, apenas, os que 

se referem à qualificação do profissional e à abrangência de suas atividades em relação ao 

contrato
125

. Desta forma, o Regulamento 593/2008 aperfeiçoou a Convenção de Roma, ao 

facilitar o enquadramento do consumidor como tal e, consequentemente, elevar sua proteção. 
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Ainda assim, podemos perceber que o consumidor internacional, sobretudo o ativo, ainda se 

encontra, em muitas situações, desamparado pela especial proteção no art. 7º. 

 Apesar de sua substituição e de sua aplicabilidade limitada ao âmbito da União 

Europeia, a Convenção de Roma representou importantíssimo exemplo de uniformização do 

Direito Internacional Privado e permanece inspirando tentativas de harmonização de regras 

conflituais regionais
126

.  

 

3.3. Considerações acerca da proteção do consumidor no âmbito da União Europeia 

 Mencionamos, no primeiro capítulo deste trabalho, que há duas formas de elevar a 

segurança jurídica oferecida ao consumidor dentro da esfera de um bloco de integração 

regional: a primeira delas consiste na aproximação das legislações nacionais, de maneira a 

fixar um nível mínimo de proteção a ser garantido ao consumidor; a segunda refere-se à 

adaptação das normas de Direito Internacional Privado, de forma a reconhecer as 

particularidades do contrato internacional de consumo e estabelecer normas conflituais que 

beneficiem o consumidor. Essas duas metodologias podem ser observadas no modelo 

comunitário europeu. As diretivas responsabilizam-se pela aproximação dos direitos 

nacionais, estabelecendo níveis mínimos de proteção no direito material consumerista, 

enquanto a Convenção de Roma, atualmente substituída pelo Regulamento 593/2008, ocupa-

se da uniformização das regras conflituais de Direito Internacional Privado, garantindo maior 

segurança jurídica aos consumidores. 

 Apesar dos muitos avanços, não é sem críticas a metodologia adotada pela União 

Europeia no tratamento da questão consumerista. Dentre elas, aponta-se a disparidade 

constatada entre as legislações nacionais após as respectivas transposições de uma diretiva, 

causada justamente pelo espaço de manobra concedido aos Estados Membros. Se por um 

lado, essas diferenças são reflexo de uma flexibilização necessária para acomodar as 

particularidades de cada país, por outro, elas podem impedir o bom funcionamento do 

mercado interno e reduzir a segurança jurídica oferecida aos consumidores
127

. Há, entre os 

críticos, quem sugira que regulamentos seriam mais apropriados do que diretivas, evitando 

fragmentações entre os direitos nacionais
128

.  

 A julgar pela experiência mercosulina, a rigidez de tentativas de uniformização do 

direito material nacional leva, muito mais frequentemente, a discordâncias e insatisfações 
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entre os Estados Membros, de maneira que os avanços logrados são mais raros, lentos e 

custosos. Ademais, a ampla uniformização dos direitos nacionais acerca da matéria poderia 

constituir verdadeiro abuso do poder supranacional, violando o princípio da subsidiariedade e 

da proporcionalidade, de forma a desrespeitar as diferenças e particularidades de cada país e 

trair, assim, as próprias bases do Tratado de Maastricht. Por isso, nos parece que a margem de 

manobra para a transposição de diretivas continua sendo mais benéfica do que prejudicial, 

sendo preferíveis os avanços por ela proporcionados, ainda que imperfeitos, do que a 

possibilidade de ruptura do espírito comunitário devido à imposição de uma rígida 

uniformidade. A solução, ao que nos parece, pode estar no estabelecimento de objetivos mais 

específicos e mais precisamente detalhados, de maneira a estreitar, apenas na medida 

necessária, a flexibilidade disponibilizada aos Estados Membros para internalizar diretivas. 

 Diferentemente das resoluções mercosulinas, que também necessitam de transposição 

para o direito interno de cada país membro, as diretivas são vinculantes quanto a seus 

resultados e dotadas de efeito direto enquanto não forem corretamente inseridas no 

ordenamento nacional. Ademais, a União Europeia conta com poderes que a permitem 

intervir ou repreender os Estados Membros que não cumpram com os resultados fixados em 

diretivas, de maneira que estas mostram-se muito mais eficazes do que as resoluções do 

Mercosul, cujos efeitos dependem quase inteiramente dos países integrantes do bloco. Reside 

aqui, ao que nos parece, uma das razões para o sucesso europeu, sobretudo em contraste com 

a experiência mercosulina. 

 Também não é sem críticas a unificação das regras conflituais de Direito Internacional 

Privado trazida pela Convenção de Roma e mantida por seu substituto, o Regulamento 

593/2008. Os requisitos impostos à qualificação do contrato internacional como de consumo, 

da qual depende a especial proteção conferida pela normativa, excluem, não raro, 

consumidores internacionais em situação de grande vulnerabilidade. Os consumidores ativos, 

geralmente em maior situação de vulnerabilidade, como analisamos no início deste trabalho, 

dificilmente cumprem os requisitos necessários à sua qualificação de suas contratações como 

de consumo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção. Isso nos indica a 

necessidade de revisão e contínua flexibilização dos requisitos contidos no documento, a fim 

de evitar que se incorra em generalizações prejudiciais e exclusivas de consumidores 

especialmente necessitados do amparo jurídico quanto à determinação da lei aplicável ao 

contrato. 

 Há de ser mencionado, ainda, outro ponto problemático que termina por limitar as 

melhorias trazidas pelas diretivas de defesa do consumidor: a falta de conscientização dos 
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próprios consumidores europeus em relação aos seus direitos, um chamado information 

gap
129

. De pouco adianta a harmonização das legislações quanto às relações de consumo se o 

consumidor não sabe que sua proteção vai além das fronteiras nacionais, o que o inibe de 

contratar internacionalmente ou de exercer seus direitos quando tem suas expectativas 

frustradas. Quanto a essa dificuldade, a União Europeia tem buscado remediá-la, aumentando 

as informações a que tem acesso o consumidor acerca de seus direitos. Esse, no entanto, é um 

problema que se verifica em escala global, não sendo exclusivo da experiência europeia, e 

cuja correção consiste em um longo processo que ultrapassa o plano jurídico e alcança planos 

históricos e culturais.  

 Atualmente, são quatro os objetivos da European Consumer Agenda, a nova estratégia 

da política consumerista europeia contida no plano europeu de crescimento até 2020: 

aumentar a segurança do consumidor; elevar o seu conhecimento e acesso à informação; 

melhorar a implementação, aperfeiçoando o cumprimento das normativas e assegurando 

reparações; e alinhar direitos e políticas chaves a mudanças econômicas e sociais. Esses 

objetivos vêm sendo efetivados sobretudo nas áreas chave relacionadas à política 

consumerista, isto é, segurança de produtos, mercado digital, serviços financeiros, embalagem 

e segurança de alimentos, energia, viagens, lazer e transporte. É nesse sentido que vem 

evoluindo a harmonização e eventual unificação das legislações nacionais no que se refere à 

defesa do consumidor
130

, no que nos parece ser um longo caminho de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento que já colhe seus sucessos. 

  

                                                           
129

VALANT, Jana. Op. cit., p. 13 
130

 Idem, Ibidem, p. 1 



 
 

53 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisamos, ao longo deste trabalho de conclusão de curso, as várias facetas da 

questão da proteção consumerista a nível internacional, sobretudo no âmbito dos blocos de 

integração, representados aqui por Mercosul e União Europeia. Adotamos como ponto de 

partida a internacionalização da cultura de consumo e seus efeitos para as contratações 

transfronteiriças, insuficientemente reguladas no que toca especificamente a relações de 

consumo. Demonstramos, em seguida, a utilidade e, mais do que isso, a necessidade do 

tratamento jurídico da questão consumerista internacional para o avanço integracionista de 

blocos regionais. 

 Passamos então a abordar os modelos integracionistas do Mercosul e, ao final, o da 

União Europeia. Destacamos, dentre as disparidades constatadas entre os dois, a questão da 

supranacionalidade europeia, contraposta à intergovernamentalidade mercosulina. No modelo 

europeu, os Estados Membros delegam parcela de sua soberania a um organismo 

internacional externo, que, por sua vez, tem a autoridade para legislar e aplicar as questões de 

interesse comum à União, agindo sempre dentro dos limites de suas atribuições, guiado pelos 

princípios da proporcionalidade, uniformidade e subsidiariedade. O modelo mercosulino, em 

contrapartida, é revestido por caráter intergovernamental, devido à resistência de seus Estados 

Partes em mitigar suas soberanias em favor de organismo externo. Mantidas suas autonomias, 

os países mercosulinos somente deliberam através da unanimidade de votos, o que em muito 

dificulta a persecução dos objetivos do bloco, sobretudo quando divergentes dos interesses 

individuais dos países.  

 Como pudemos observar, a estrutura intergovernamental do Mercosul confere aos 

países verdadeiro poder de veto a qualquer das questões discutidas, inclusive acerca da defesa 

do consumidor. Basta que um dos Estados Membros se ausente das deliberações ou vote de 

forma contrária e restarão frustradas as negociações. A falta de poder autônomo do Mercosul, 

enquanto organismo externo aos seus membros, é, ao nosso ver, o principal obstáculo ao 

aprofundamento de sua integração, ainda bastante superficial em comparação com a europeia. 

Além de não deter, durante seus processos deliberativos e legislativos, nenhum poder real 

exterior aos seus membros, o Mercosul não conta, também, com instituições com poder real 

de aplicação de suas medidas legislativas. A aplicação de suas normativas termina por ficar a 

cargo dos Estados Membros, o que lhes confere nova oportunidade para frustrar os avanços 

logrados no sentido de unificar ou harmonizar as legislações nacionais. De maneira 

grosseiramente resumida, predominam no Mercosul os interesses individuais de cada país, e 
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não os do bloco, de maneira que avanços integracionistas apenas são logrados quando os 

interesses individuais coincidem.  

 Esses obstáculos são também perceptíveis nos esforços mercosulinos para regular, em 

seu âmbito, a defesa do consumidor. A abordagem escolhida prezou pela unificação das 

legislações, através da elaboração de um Regulamento Comum de Defesa do Consumidor a 

ser aplicável em todos os países membros, inclusive para reger relações de consumo 

completamente inseridas no âmbito nacional de cada um deles. A adoção de tal regulamento 

significaria para o Brasil, membro do Mercosul com os mais altos níveis de proteção do 

consumidor, a revogação de vários dispositivos de seu exemplar Código de Defesa do 

Consumidor, assim como a violação de dispositivos constitucionais que impedem a redução 

da proteção garantida por lei ao consumidor. Por estas razões, a delegação brasileira recusou a 

proposta unificadora, o que terminou por paralisar as negociações frustradas, exemplificando, 

de maneira clara, o exercício da soberania dos Estados Membros diante de diálogos 

intergovernamentais. 

 Acrescente-se à dinâmica intergovernamental mercosulina o fato de que dois de seus 

integrantes - Uruguai e Paraguai - sequer contavam com legislações especificamente voltadas 

para a defesa do consumidor à época em que as negociações de unificação foram iniciadas. O 

acentuado desnível constatado entre as legislações consumeristas nacionais significa outro 

notável obstáculo às tentativas de unificação legal. A solução, nesse sentido, parece residir em 

uma mudança de estratégia voltada à harmonização legal, mais flexível, responsável por 

estabelecer mínimos legais, a fim de compatibilizar as disparidades legislativas nacionais e 

permitir a manutenção de níveis mais altos de proteção. É nessa direção que o Mercosul tem 

buscado avançar, após o fracasso do Regulamento Comum, através da adoção de Resoluções 

que tratam de diferentes aspectos da matéria consumerista. São esses os mais significativos 

avanços logrados pelo Mercosul no tocante à defesa do consumidor, não obstante serem 

pouco efetivos, uma vez que sua transposição para o âmbito nacional continua a depender de 

cada um dos países membros, sem que haja qualquer instrumento supranacional para garantir 

a aplicação. 

 Desta forma, limitam-se, atualmente, a cartas de intenções e poucas normativas 

harmonizadoras os resultados alcançados pelo Mercosul através de seus esforços para garantir 

a proteção do consumidor intra-bloco. São esses, talvez, os primeiros passos para uma 

harmonização das legislações nacionais, que lentamente progride no âmbito mercosulino. 

Para que alcancemos resultados mais robustos, no entanto, faz-se necessária a adoção de 

instrumentos mais efetivos que impulsionem ou garantam os interesses do Mercosul diante 
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dos nacionais. Para tanto, será necessário revisitar a dinâmica de soberanias e reconsiderar a 

sua delegação, ainda que com estreitas limitações, a órgão do Mercosul capaz de promover 

avanços integracionistas. Alternativamente, é necessária uma mudança cultural a nível 

nacional, sobretudo nos países que ainda resistem à elevação da proteção do consumidor. 

Quando a causa consumerista tornar-se de interesse de todos os países mercosulinos, sua 

convergência de vontades poderá garantir altos níveis de proteção em todo o âmbito 

mercosulino. Esperar por essa convergência pode significar, contudo, suportar ainda por 

muito tempo a insegurança jurídica das contratações de consumo. 

 A experiência europeia, apesar de suas eventuais falhas, tem se mostrado muito mais 

frutífera. A partir de seu modelo supranacional, os principais órgãos da União Europeia 

contam com a autonomia para legislar e aplicar normativas, respeitada sua subsidiariedade. 

Através de deliberações por maioria, não é concedido a um único país membro o poder de 

frustrar negociações ou obstar normativas. Através de Diretivas, instrumentos de 

harmonização legislativa, principal ferramenta no tratamento da proteção do consumidor na 

esfera europeia, foram estabelecidos níveis mínimos de proteção, a serem transpostos para o 

direito interno de cada um dos membros. Aqui, diferentemente do que ocorre Mercosul, há o 

efeito direto das normativas harmonizadoras, isto é, não obstante caber aos Estados realizar 

sua transposição, se esses não a fazem de maneira satisfatória, cabe à própria União Europeia 

intervir diretamente e aplicar as Diretivas no âmbito interno. Institutos como esse, frutos da 

supranacionalidade da União, garantem a consonância das normas comunitárias em cada um 

dos Estados Membros. 

 Além da harmonização, realizada continuamente e com sucesso através das Diretivas, 

a União Europeia opta por uniformizar algumas matérias. Isso ocorre também, ainda que com 

menor frequência, com a matéria consumerista. Através de Regulamentos, instrumentos de 

uniformização de legislações, a União Europeia delibera e cria normativas aplicáveis 

diretamente às esferas nacionais. Nesse sentido, não pode deixar de ser mencionado o 

Regulamento nº 593/08, substituto da Convenção de Roma sobre a lei aplicável a obrigações 

contratuais. Seu conteúdo unifica as regras conflituais de Direito Internacional Privado 

aplicáveis a obrigações contratuais, intra ou extra bloco, diferenciando os contratos de 

consumo dos demais e estabelecendo condições mais favoráveis ao consumidor. Este é, 

certamente, um dos mais fortes indícios da segurança jurídica garantida pela União Europeia 

aos seus consumidores. 

 Entre a harmonização do direito material consumerista e a unificação das regras 

conflituais que definem a lei aplicável aos contratos de consumo, a União Europeia coloca-se, 



 
 

56 
 

claramente, como um referencial no tratamento da matéria a nível internacional. Ainda assim, 

o modelo enfrenta críticas em diversos pontos, a exemplo da flexibilidade dada aos Estados 

Membros na transposição de Diretivas, o que termina por criar certa margem de fragmentação 

entre as legislações nacionais. Apesar das eventuais críticas, entendemos que o modelo 

comunitário europeu é, mais uma vez, pioneiro e exemplo a ser seguido. Há de se observar, 

no entanto, que muitos são os fatores que contribuem para o seu sucesso, alguns dos quais não 

podem ser reproduzidos no Mercosul, por incompatibilidade estrutural e até mesmo cultural. 

 Não obstante as insuperáveis diferenças entre os modelos integracionistas, acreditamos 

ser possível extrair da experiência europeia algumas diretrizes capazes de melhor direcionar 

os esforços mercosulinos para tratar da questão consumerista. Nesse sentido, nos parece 

evidente que a harmonização legislativa do direito material tem se provado mais efetiva do 

que a unificação, sobretudo para um contexto de ampla disparidade legal como o do 

Mercosul. O estabelecimento de níveis mínimos de proteção do consumidor parece ser a 

direção apropriada para que, através de um contínuo movimento de aproximação, as 

legislações mercosulinas ofereçam maior segurança jurídica aos consumidores internacionais. 

Paralelamente, faz-se necessário o estabelecimento de regras claras e precisas, dentro do 

âmbito mercosulino, que determinem as leis aplicáveis aos contratos de consumo celebrados, 

a exemplo da Convenção de Roma. 

 As medidas acima, compatíveis com a estrutura do Mercosul, representariam grandes 

conquistas dos consumidores, mas apenas em certa medida significariam a solidificação do 

processo integracionista mercosulino. Para levá-lo a níveis mais altos, a exemplo da 

experiência europeia, parece-nos que, eventualmente, o modelo absolutamente 

intergovernamental hoje existente terá de ser repensado. Essa, no entanto, é uma mudança 

cuja complexidade e profundidade fogem ao escopo deste trabalho, razão pela qual apenas 

fazemos o registro e reservamos o assunto para discussões futuras. 
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 A monografia-final de curso de DÉBORA VIEIRA CAMARA LINS apresentada 

para defesa, de título A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR EM ÂMBITOS DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL: Uma análise comparativa entre Mercosul e União Europeia 

preenche todos os requisitos formais exigidos a um trabalho de conclusão de curso. 

O trabalho versa sobre a defesa do consumidor em experiências de integração 

regional, utilizando os modelos do MERCOSUL e União Europeia, para fins de análise e 

comparação, inovando na abordagem ao trazer as questões relativas ao papel desempenhado 

pela proteção do consumidor internacional, em termos de segurança jurídica, considerando as 

condições peculiares da parte vulnerável no contrato de consumo, tudo com argumentações e 

reflexões resultantes das análises realizadas pela aluna, que apresenta suas conclusões ao 

final. 

 Tendo em vista do texto apresentado, recomendamos o trabalho à defesa.  

 É o parecer. 

 Recife, 08 de maio de 2017. 

 

  Profª Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro Barza 

                orientadora 

 


